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IJmuiden - op zaterdag 17 
december kleurt IJmuiden 
rood als een paar hon-
derd kerstmannen mee-
doen met de eerste Ken-
nemerland Santa run. De-
ze fun run wordt georgani-
seerd door vijf lokale ro-
taryclubs. De opbrengst 
gaat naar Inloophuis Ken-
nemerland.

De Kennemerland Santa Run 
is een sponsorloop waar ie-
dereen aan mee kan doen. 
De organisatie nodigt na-
drukkelijk teams van scho-
len, bedrijven, sportvereni-
gingen en vriendenclubs uit 
om zich in te schrijven. Al-
le deelnemers ontvangen 

een kerstmanpak en –muts 
en leggen een parcours af 
van ongeveer drie kilometer. 
Start en finish zijn op Plein 
1945 in IJmuiden. Het start-
schot klinkt om 15.30 uur.
De netto opbrengst van de 
Kennemerland Santa Run 
gaat naar het Inloophuis 
Kennemerland, een vrijwil-
ligersorganisatie die werkt 
zonder overheidssteun. Het 
Inloophuis is bedoeld voor 
iedereen die te maken heeft 
met kanker. Ruim één op de 
drie Nederlanders krijgt in de 
loop van zijn leven te maken 
met kanker. Deze ziekte kan 
het leven van de patiënt en 
diens omgeving volledig op 
zijn kop zetten. Naast activi-

teiten en praktische informa-
tie biedt het Inloophuis ook 
ruimte voor het delen van er-
varingen en gevoelens. 
In 2008 vond de eerste Ro-
tary Santa Run plaats in Go-
rinchem. Sindsdien hebben 
zich steeds meer plaatsen bij 
dit initiatief aangesloten. De 
Rotaryclubs van Velsen, Be-
verwijk, IJmond, Santpoort 
en Santpoort-Brederode ne-
men de gehele organisa-
tie van dit evenement voor 
hun rekening. Hun ambitie 
is om tenminste driehonderd 
kerstmannen op de been te 
brengen. Inschrijven kan via 
www.kennemerland.rotary-
santarun.nl. (foto: Michel van 
Bergen)

Santa Run op
Lange Nieuwstraat

IJmuiden - Sneeuw, ver-
sierde huizen, bekende Ne-
derlanders en de rode Mil-
joenenjacht-truck. De wijk 
tussen de Lange Nieuw-
straat en de Kennemerlaan 
stond dinsdagavond in het 
teken van tv-opnames voor 
de Nationale Postcode Lo-
terij.

Helaas voor de bewoners ging 
het niet om het uitdelen van 
de gouden cheques, maar was 
IJmuiden uitgekozen als op-
namelocatie voor de decem-
bercommercial van de Postco-
de Loterij. Alle ambassadeurs 
waren aanwezig: Caroline Ten-
sen, Martijn Krabbé, Winston 
Gerschtanowitz, Quinty Trust-

full, Nicolette van Dam en na-
tuurlijk Gaston Starreveld.
Meerdere huizen in de Bur-
gemeester Rambonnetlaan, 
Vareniusstraat en de Alexan-
der Bellstraat waren versierd 
om een winterse sfeer te cre-
eren. Bij de opnames waren 
ongeveer 200 mensen betrok-
ken, variërend van verkeersre-
gelaars tot cateringmedewer-
kers.
Het was de tweede keer in 
korte tijd dat er opnames wer-
den gemaakt voor de com-
mercial van de Postcode Lote-
rij. Twee weken geleden werd 
er onder meer gefilmd in de 
Stephensonstraat, Napier-
straat en Daltonstraat. (foto: 
Machiel Kraaij)

Commercial Postcode Loterij opgenomen in IJmuiden

 zondag 6 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen KFC

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612
www.baco-army-goods.nl

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

sneeuw, glAd 
wInterbAnden
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft of bijzondere 
gebeurtenissen die plaats-
vinden.

De Trawlerkade, of ‘Zuid-
zij’, is al sinds mensenheuge-
nis een centrum van typisch 
IJmuidense bedrijvigheid rond 
de scheepvaart en visserij. De 
havenzijde biedt altijd mooie 
beelden met schepen van di-
verse pluimage. Maar ook de 
landzijde van de kade mag er 
wezen. Door de jaren heen is 
de Zuidzij onder invloed van 
de bedrijvigheid uitgegroeid tot 
een waar openluchtmuseum 
van oude en nieuwe bedrijfs-
gebouwen.
Deze week zetten we een 
van de oude gebouwen in de 
schijnwerpers: het karakteris-
tieke pand van IJmuiden Sto-
res. Het rechterdeel met het 
platte dak is in 1909 in op-
dracht van N.V. IJmuiden Sto-
res gebouwd als pakhuis. Het 
hogere linkerdeel is in 1913 
gebouwd als pakhuis, maga-
zijn en oliebergplaats. De NV 
‘IJmuiden Stores’ is begin 1901 
opgericht als handel in ‘vis-
scherijbenoodigdheden en 
scheepsbehoeften’. Oude ad-
vertenties melden dat IJmuiden 
Stores handelde in ‘touwwerk 
voor de haring- & trawlvis-
scherij’, waaronder breeltros-
sen, speerreep, peezentouw, 
vlotenbendel, hennep schie-
mansgaren en manillatrossen; 
de IJmuidenaar weet uiteraard 

waar het over gaat! Daarnaast 
werd gehandeld in onder an-
dere visnetten, petroleum, zout 
en soda, kuiperswerk, laarzen, 
handschoenen en kleding, en 
verven, lakken en schildersge-
reedschappen.
Het bedrijf zat eerst in de 
Vischstraat in het westelijk deel 
van het tegenwoordige Oud-
IJmuiden. Het vervoer van zout 
en vaten petroleum vanuit de 
Vischstraat over de helling bij 
café Kamperduin naar de veel 
lager gelegen kade leidde dik-
wijls tot ongelukken als de kar 
op hol sloeg bij de afdaling. Na 
ingebruikname van de vesti-
ging aan de Trawlerkade bleef 
het pand aan de Vischstraat 
nog enige tijd in gebruik als 
kantoor. Later werd daar de 
Centrale Bakkerij gevestigd.
IJmuiden Stores wist twee we-
reldoorlogen en diverse crises 
en ontwikkelingen in de visserij 
te overleven. Vanaf begin jaren 
vijftig verenigden veel touwpro-
ducenten zich in de N.V. Ver-
enigde Touwfabrieken, kortweg 
de Verto. Ook IJmuiden Sto-
res sloot zich aan als vervaar-
diger en verkoper van visnet-
ten. Toen de Verto in 1993 fail-
liet ging, werd IJmuiden Stores 
overgenomen door de Lank-
horst Touwfabrieken uit Sneek, 
de latere Nederlands-Portuge-
se Koninklijke Lankhorst Eu-
ronete Group BV. In 2012 is dit 
moederbedrijf overgenomen 
door het Amerikaanse WireCo, 
waarmee Ymuiden Stores Hol-
land BV, zoals het bedrijf te-
genwoordig formeel heet, in 
Amerikaanse handen is geko-
men. Maar het pand en de ro-
de haspels met staalkabel blijft 
een Typisch IJmuidens plaatje 
op de Zuidzij!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

IJmuiden - De Stichting BIZ 
Havengebeid IJmuiden is te-
leurgesteld dat de stemming 
over een Bedrijveninveste-
ringszone (BIZ) onder onder-
nemers in het Havengebied 
van IJmuiden niet de wette-
lijk vereiste tweederde meer-
derheid heeft gehaald. Hier-
door blijven de extra investe-
ringen in een schoon en veilig 
Havengebied voorlopig ach-
terwege. 
De stichting is wel blij met de 
hoge opkomst. In totaal heeft 
75 procent van de stemge-
rechtigde ondernemers ge-
stemd. Dat is vergeleken met 
andere BIZ-stemmingen heel 
hoog. De stemming heeft in 
elk geval veel debat en be-
trokkenheid opgeleverd. ,,In 
totaal is 61 procent van de 
uitgebrachte stemmen een 
ja-stem geweest’’, aldus voor-
zitter Ton Wijker. ,,Bij een nor-
male verkiezing geldt een 
score van 61 procent voor-

stemmers als een afgeteken-
de overwinning waar ieder-
een zich in kan vinden. De 
wetgeving rondom de BIZ 
vraagt echter om een meer-
derheid van 67 procent en die 
is helaas net niet gehaald. We 
kwamen slechts 12 stemmen 
tekort.’’
Omdat een ruime meerder-
heid voor de BIZ heeft ge-
stemd, meent de stichting 
dat er wel degelijk draag-
vlak is voor meer samenwer-
king in het havengebied. Wij-
ker: ,,De uitslag maakt dui-
delijk dat een groot deel van 
de ondernemers meerwaarde 
ziet in samen werken aan een 
schoon en veilig havengebied. 
Voor het bestuur van de BIZ 
is nu de vraag hoe we dat wel 
kunnen bereiken. Deze vraag 
willen we zo snel mogelijk sa-
men met  de ondernemers in 
het havengebied bespreken.’’ 
Het college van B en W steunt 
dat voornemen.

Stichting komt 12 stemmen tekort

Tweederde meerderheid 
BIZ net niet gehaald

De anticonceptiepil
bij menstruatieklachten

Santpoort-Noord - Veel 
vrouwen en jonge meiden 
gebruiken de anticonceptie-
pil om de vervelende bijko-
mende klachten van de men-
struatie niet meer te hoeven 
ervaren, niet eens zozeer als 
anticonceptiemiddel. 
Klachten als acne in het ge-
laat, pijnlijke menstruatie, 
pijn in de onderrug, pijnlijke 
borsten, huilbuien, overma-
tig bloedverlies verdwijnen 
doordat de pil de natuurlijke 
menstruatiecyclus stil legt. 
Bijwerkingen van de anticon-
ceptiepil worden voor lief ge-
nomen of vallen soms niet 
eens op. 
Veel vrouwen voelen zich an-
ders dan anders bij het slik-
ken van de anticonceptie-

pil, neerslachtigheid, een af-
gevlakt gevoel, depressivi-
teit, verminderd libido, ge-
wichtstoename, misselijkheid 
of vaginitis komen voor. Maar 
ook meer ernstigere klach-
ten zoals galblaas aandoe-
ningen, verhoogde bloed-
druk, levertumoren(goed- en 
kwaadaardig), arteriële en 
veneuze thrombose kunnen 
bijwerkingen zijn van de zo 
onschuldig lijkende anticon-
ceptiepil. 
Acupunctuur biedt uitkomst 
voor het behandelen van bo-
vengenoemde klachten om-
trent de menstruatie,  hormo-
nen die het lichaam niet no-
dig heeft hoeven niet meer 
ingenomen te worden. www.
acupunctuur-annemarie.nl.
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Reizend kunstproject 
in Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Dit jaar 
doet tijdens de Kunstlijn 
een reizend kunstproject de 
Dorpskerk aan. Dit kunstpro-
ject toont wisselend werk van 
negen Friese kunstenaars en 
is op weg naar Leeuwarden, 
de culturele hoofdstad van 
Europa in 2018.
Bram de Smit toont beelden 
in staal, Famke Hajonides ab-
stracte schilderijen en objec-
ten, Greetje Feenstra schil-
derijen van onder andere 
landschappen, Hansje Bus-
quet schilderijen en objecten, 
Huib Swets schildert portret-
ten, Reinder Homan is etser 
van voornamelijk landschap-
pen, Sofi e Hupkens maakt 
beelden in brons, Riet Bak-
ker is keramiste en Han Ree-
der komt met fotografi e en 
schilderijen. De aftrap van dit 
ARTXPRZ project vond plaats 
in het Fries Museum in Leeu-
warden. Tegelijk met de ex-
positie ging een fi lm in pre-
mière van de hand van cine-

ast Rob Busquet getiteld ‘De 
Reis’. In deze speciaal voor 
dit project gemaakte fi lm la-
ten de kunstenaars zien hoe 
zij tot een kunstwerk komen, 
hoe zij in het creatieve leven 
staan en wat hun fi losofi e is. 
De reizende tentoonstelling, 
samen met de fi lm, dient een 
cultureel uitwisselingspro-
ject te worden. Een belang-
rijk doel van het project is om 
kunst van Friese bodem on-
der de aandacht te brengen 
van een breed publiek, met 
name buiten de provincie en 
tot over de grenzen.
Tijdens de expositie in de 
Dorpskerk zullen er sfeerop-
namen gemaakt worden die 
aan de fi lm van Rob Busquet 
toegevoegd worden. Op zon-
dag wordt de expositie met 
life muziek afgesloten door 
Jazzify.
Openingstijden: zaterdag 5 
november van 11.00 tot 17.00 
uur en zondag 6 november 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Kunstlijn in No 
lemons, please
Santpoort-Noord - Lieneke 
de Redelijkheid en Joop Verme-
ij exposeren tijdens de kunstlijn 
op 5 en 6 november hun werk 
in de winkel No lemons, please 
in de Hoofdstraat. Het werk van 
beide kunstenaars heeft over-
eenkomsten maar ook verschil-
len. Architectuur is vaak dezelf-
de inspiratiebron, maar ze ver-
werken dit onderwerp op een 
zeer persoonlijke manier. Voor 
Lieneke de Redelijkheid is de 
basis het stedelijk landschap 
en interieur. Ze heeft een fas-
cinatie voor complexe bouw-
sels en stadsgezichten. Ener-
zijds de strakke dwingende ar-
chitectuur, anderzijds de steeds 
veranderende poëzie van land-
schap, licht en ruimte. Daarbin-
nen is ze op zoek naar de lich-
te stilte, de drukkende scha-
duw, de zindering van de zon 
of juist de beklemming van 
een ruimte. Door klein ingre-
pen en verrassende  kleur-
stellingen zet ze de werkelijk-
heid in een nieuw perspec-
tief. Dat doet ze schilderachtig, 
met een stevig palet, waarbij 
ze zich in het proces van wer-
ken steeds afvraagt, hoe rea-
listisch moet een werk blijven. 
Voor haar gaat het schilderen 
steeds om de zoektocht tussen 
vorm en kleur. Joop Verme-
ij gebruikt  architectuur maar 
ook het landschap als inspira-
tiebron. Tijdens zijn vele reizen 
in binnen- en buitenland raakt 
hij in de ban van het licht, het 
landschap en zijn bebouwing. 
Niet alleen het zichtbare maar 
ook de historie, de ingrepen 
van de mens zie je in zijn werk 
terug. Het is zelden een getrou-
we weergave van de werkelijk-
heid. Het landschap en zijn be-
bouwing legt hij vast in het be-
sef dat het kwetsbaar is, door 
mensen gemaakt, verlaten en 
bedreigd. Zijn werk is soms 
vervreemdend en grappig, 
maar nooit met de bedoeling 
om magisch te zijn. Zo zien we 
een romaans kerkje in Fries-
land, solitair op een terp. De 
beschouwer mag zelf het beeld 
interpreteren met het oog op 
verleden en toekomst. Boven-
dien zijn er van Joop Verme-
ij ook kleine stillevens, aquarel-
len en houtsneden te zien. De 
houtsneden zijn meestal in een 
eenvoudige twee kleurendruk 
waarmee hij een maximaal 
beeldend effect bereikt.

Installatie Rimpelingen
Velsen-Zuid - Tijjdens het 
Kunstlijnweekend van 5 en 6 
november zal in de Engelmun-
duskerk Oud Velsen de instal-
latie Rimpelingen van Dik Box 
te  bezichtigen zijn. Deze in-
stallatie heeft hij speciaal voor 
de kerk ontworpen en ter plek-
ke opgebouwd.
Dik Box is kunstenaar, vormge-
ver en organisator. Hij opereert 
vanuit zijn atelier in Cruqui-
us. Zijn monumentale beel-
den, mobiles, kinetische ob-
jecten of installaties, zijn op tal 
van plaatsen in het land ge-
exposeerd en te vinden in de 
openbare ruimte. Lang maak-
te Dik Box loodzware beelden, 
gemaakt van noest staal. Dit 
spoor heeft hij verlaten voor 
seriële installaties bestaand uit 
kwetsbare componenten. Een 
draadje volstaat om ze op te 

hangen, waarmee een gevoel 
van gewichtloosheid ontstaat.
In de Engelmunduskerk Oud 
Velsen heeft Dik Box een nieuw 
installatief werk Rimpelingen 
gerealiseerd. Water is vloei-
baar, het stroomt en staat sym-
bool voor het leven. Bij water 
kun je denken aan een (regen)
druppel of een vijvertje maar 
ook veel grootser dan water in 
een meer, rivier of oceaan. Wa-
ter heeft naast een vernieti-
gende ook een reinigende, be-
vruchtende, genezende en hei-
ligende kracht. Aqua als ver-
wijzing naar de kringloop van 
het leven. Een druppel als rim-
peling in de tijd.
Openingstijden: zaterdag 5 no-
vember van 11.00 tot 17.00 uur 
en zondag 6 november van 
11.30 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.dixbox.nl.

Primeur in Velserbroek
Velserbroek - Kunstlijn Haar-
lem en omstreken zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 5 en 
zondag 6 november. Nieuw dit 
jaar is de groepslokatie Platbo-
dem 197a in Velserbroek. Kun-
stenaarscollectief ‘De Rode 
School 2.0’ heeft in een voor-
malig schoolgebouw de be-
schikking over 5 ateliers. Het 
gebouw waar zij begonnen 
staat in Schalkwijk en is rood, 
en sinds kort ingeruild voor een 
grijze school, verstopt in een 
leuke woonwijk in Velserbroek. 
Het is fantastisch dat deze 
leegstaande gebouwen zo een 
nieuwe , zij het tijdelijke, cultu-
rele bestemming vinden. Gedu-
rende de twee dagen in novem-

ber is iedereen van harte uitge-
nodigd om de verschillende 
tentoonstellingen in de ateliers 
te komen bekijken. Er zijn grote 
schilderijen te zien, foto’s, ver-
fi jnde tekeningen, collages en 
driedimensionaal werk, waar-
van veel ook te koop is. De kun-
stenaars zullen aanwezig om 
hun werk toe te lichten.

Kunst in stationsgebouw
Santpoort-Noord - Een van 
de interessantste exposities 
van de Kunstlijn wordt ge-
houden in station Santpoort-
Noord. Zes Velsense kunste-
naars exposeren daar recent 
werk.
De expositie laat een gro-
te variatie aan werken zien, 
waardoor er voor iedereen 
wel iets moois te beleven 
valt.
Zo laat Marieke van Adri-
chem voorbeelden zien van 
haar landschapskunst. In 
haar beeldende kunst vindt 
zij inspiratie in de identiteit 
van het Landschap. Haar uit-
daging is om iets te doen 
met een gebied. 
Jannie van der Wel en Do-
miniek Steinmeijer presen-
teren ruimtelijk werk. Jannie  
maakt boten, huizen ,poor-
ten en vaasobjecten in kera-
miek. Zowel klein als groot. 
Architectuur en natuur uit 
haar omgeving, maar ook uit 
andere landen vormen voor 
haar een onuitputtelijke in-
spiratiebron. De objecten 
zijn soms op hoge tempera-
tuur gebakken en soms raku 
gestookt.
En Dominiek is een ruimte-
lijk vormgever die zowel sie-
raden als objecten maakt Zij 
is niet gebonden aan één 
soort materiaal. Zo gebruikt 
zij onder andere zilver, glas, 
staal, titanium en klei. De 
overeenkomst is dat ze alle-
maal een soort weerbarstig-

heid hebben om te kunnen 
(ver)vormen.
Lynn Spoor is een jonge 
kunstenaar, die groot, kleur-
rijk en monumentaal werk 
maakt. Zij heeft haar werk al 
op veel plaatsen in deze we-
reld geëxposeerd.
Frans Strunk toont een aan-
tal stoer geschilderde land-
schappen. De landschappen 
kenmerken zich door een 
subtiel kleurgebruik en een 
wat ruige toets.
Madeleine de Vilder maakt 
vooral veel portretten. Ze 
gebruikt daarvoor verschil-
lende technieken, zowel in 
kleur als in zwart/wit. Op de 
expositie laat ze er een aan-
tal zien.
Dat de expositie wordt ge-
houden in Station Santpoort 
Noord is niet toevallig, want 
op deze lokatie is recentelijk 
verrassend veel gebeurt.
Zo zijn er een aantal fl ex-
plekken ter beschikking met 
heel veel faciliteiten, waar 
ondernemers, zzp’ers en an-
deren voor kortere of lan-
gere tijd een ruimte kunnen 
huren.
Alle kunstenaars zullen het 
grootste deel van het week-
end aanwezig zijn. u kunt ze 
uiteraard spreken en discus-
siëren over hun werk. Op 
zaterdag is er een gezelli-
ge borrel waarbij er ook ge-
legenheid is om eens een 
Santpoorts biertje te proe-
ven.

Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Diverse kun-
stenaars  die werken met ver-
schillende  disciplines in uit-
eenlopende stijlen bieden de 
bezoekers van het Raadhuis 
voor de Kunst komend week-
end een caleidoscoop aan 
perspectieven. Het kunstlijn 
thema is ‘Over morgen’. Gaat 
u straks genieten van de aan-
koop van een nieuw werk-
stuk? Dat maken we nu ex-
tra makkelijk, want naast de 
gebruikelijke open ateliers 
en de gezamenlijke exposi-
tie in de hal en de voormalige 
Raadzaal richten zij tijdens 
deze Kunstlijn in de Raad-
zaal tevens een ‘Kunst  uit de 
Kast’ Cash and Carry in met 
werk van meerdere kunste-
naars van 10 tot 500 euro.
Exposanten zijn Afke Spaar-
garen met schilderijen,  Kees 
Kalkman met grafi ek en 
schilderijen, Nettie Veen met 

schilderijen en monoprints,  
Petra C.M. Meskers  met ob-
jecten en schilderijen, An-
ja Hesp met interieurontwer-
pen, Winnie Meijer Rob met 
keramiek, Dianne Robinson 
met composities en grafi ek 
en Renske de Jong met foto-
grafi e. 
Ook bent u  tijdens het Kunst-
lijnweekend ook welkom in  
het Zee en Havenmuseum 
in IJmuiden. Daar staat en 
hangt speciaal door Velsen-
se kunstenaars vervaardigd 
werk  ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van het 
gebouw de Visserijschool. De 
expositie in het Zee en Ha-
venmuseum loopt nog tot 8 
januari en is gratis toegang 
met een Museumkaart. 
Beide Kunstlijndagen is het 
Raadhuis voor de Kunst ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis.
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Donderdag 
3 november

Dagcentrum IJmuiden ex-
poseert de gehele maand no-
vember in Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein in IJmuiden.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

Vrijdag 
4 november

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Pianotrio 258 in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Buddy Holly & The Cricketers. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Riphagen’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
5 november

Dorcas Voedselactie bij Al-
bertheijn IJmuiden, Dudok-
plein. 
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilderijen 
van Chris van Drunen. Open 
van 13.00 tot 17.00.
Stadsschouwburg Velsen: 
Johan Derksen en de Pioniers 
van de Nederpop. Aanvang 
20.15 uur.
Start van een nieuwe serie 
bijzondere bijeenkomsten on-
der de titel ‘Met ziel en zalig-
heid’ in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedélaan in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. 

Zondag
6 november

Grote rommelmarkt in 
sporthal IJmuiden-Oost. Van 
09.00 tot 15.00 uur.
Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Meidendag bij IJVV Strom-
vogels in IJmuiden. Voor mei-
den van 6 tot 12 jaar. Van 
10.00 tot 13.00 uur. Meedoen 
is geheel kosteloos.
Lezing door dr. Teunard van 
der Linden in De Kapel, Potie-
terweg 4 Bloemendaal. The-
ma: ‘500 jaar Reformatie, een 
vrijzinnige evaluatie’. Aanvang 
10.30 uur.
Open dag bij Informatieboer-
derij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. De open dag staat 
in het teken van de biologi-
sche boerderij. Toegang gra-
tis.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilderijen 
van Chris van Drunen. Open 
van 13.00 tot 17.00.
Jubileumconcert Bel Canto 
in Stadsschouwburg Velsen. 
Aanvang 14.00 uur.
Rondleiding Een Zee van 
Staal. Vertrek 14.00 uur van-
af de entree park aan de Bos-
weg/Reyndersweg in Wijk 
aan Zee. Toegang en rondlei-
ding is gratis.
Verhaallezing ‘Alles draait 
om mij’ in St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 Bbloemendaal. 
Aanvang 14.00 uur. Bijdrage 
8,- incl. schrijfgerei.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Documentai-
re ‘Zij vertrokken’. Aanvang 
15.00 uur.
Ode aan de Dwarsfluit in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Herdenkingsdienst geval-
lenen op zee in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur.

Maandag
7 november

Ruilbeurs voor legpuzzels 
in Wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Zicht op 
Water’. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
8 november

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Brei- en haakcafé in Biblio-
theek Velsen in IJmuiden. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Visio in-
loopspreekuur van 11.00 tto 
12.30 uur. Alzheimercafé van 
19.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Geen paniek 
met Psychiater Bram Bak-
ker’ toneel/cabaret. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
9 november

OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: exposities 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Eeuwfeest’ - 100 jaar ge-
bouw De Visserijschool. Klei-
ne (verkoop)expositie ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilderijen 
van Chris van Drunen. Open 
van 13.00 tot 17.00.
Workshop ‘Beter slapen’ 
van 13.30 tot 15.30 uur in het 
pand van PsyQ, Lucertis en 
Brijder, Leeghwaterweg 1B 
Velsen-Noord.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje. 
Kosten 6,-. Opgeven kan via 
carla_schut@hotmail.com of 
06-26038252. Dit kan tot ui-
terlijk dinsdag ervoor tot 18.00 
uur.
Voorleesfeest voor kinderen 
tot 7 jaar in Bibliotheek Vel-
sen in IJmuiden. Van 14.30 tot 
15.30 uur.
Dag van de Mantelzorg in 
het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Middag-
programma loopt van 15.00 
tot 17.45 uur en het avondpro-
gramma van 19.00 tot 21.45 
uur.
Alzheimer Café in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden. 
Onderwerp is ‘Dementie en 
het gezichtsvermogen’. Van 
19.30 tot 21.00 uur.
Bijeenkomst  over kunste-
naars die beïnvloed zijn door 
de joodse mystiek. Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan Sant-
poort-Noord. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

Donderdag 
10 november

Bijeenkomst nieuwe Ne-

derlanders. Thema: Kleding 
in Bibliotheek Velsen in IJmui-
den. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Smash! Café, Eenhoorn-
straat 2e IJmuiden houdt van 
17.00 tot 19.00 uur een Borrel. 
Van Brienen Audiovisueel is 
aanwezig het laat alles op het 
gebied van audiovisuele ap-
paratuur zien en horen.

Nieuwe praktijklocatie 
Tender College geopend
IJmuiden - Onder begelei-
ding van tromgeroffel en met 
het losknippen van ballonnen 
van een heftruck is de be-
roepsgerichte praktijklocatie 
van het Tender College offici-
eel in gebruik genomen. 
Nadat het besluit genomen 
was de voormalige basis-
school naast het hoofdge-
bouw in gebruik te nemen, 
werd door een architect een 
plan gemaakt om de wensen 
van de docenten zoveel mo-
gelijk uit te laten komen. Het 
duurde daarna meer dan een 
jaar voordat het zover was, 
maar nu heeft de school de 
beschikking over praktijklo-
kalen gekregen die  leerlin-
gen een goede kans bieden 
zich voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt. 
De leerlingen van 3 en 4 vmbo  
kregen voorheen elders hun 
praktijklessen zorg & welzijn 
en economie & ondernemen 
en nu kan de school deze les-
sen zelf aanbieden. Voor leer-
lingen van de afdeling prak-

tijkonderwijs biedt de locatie 
meer mogelijkheden, zo heeft 
de afdeling Groen een mooie 
kas bij de tuinen gekregen en 
door de opslaghal met uitrij-
terrein kunnen leerlingen hun 
heftruckrijbewijs halen. Door 
het regelmatig stagelopen  
bij de bedrijven in de IJmond 
is door jarenlange intensie-
ve samenwerking een pri-
ma verbinding ontstaan met 
het bedrijfsleven waardoor de 
school goed kan inspelen op 
de arbeidsmarkt.
Het Tender College, voor vm-
bo-lwoo en praktijkonderwijs, 
biedt leerlingen die dat nodig 
hebben extra aandacht door-
dat de klassen klein zijn en er 
een speciaal zorgteam aan de 
school verbonden is. 
Op 25 november is er een in-
formatieavond over het voort-
gezet onderwijs in het Pol-
derhuis in Velserbroek, waar 
vertegenwoordigers van de 
school meer informatie over 
het Tender College kunnen 
geven.

www. .nl

www. .nl

Herdenking 
Westerveld

RTV Seaport was er bij!   

rtvseaport.nl/agenda
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Nieuw leven voor oude 
beelden, nu met korting

IJmuiden - Foto Loek An-
derson is onlangs op werk-
bezoek geweest bij de nieu-
we vestiging van het digi-
tale transferbedrijf waar zij 
nu alweer tien jaar mee sa-
menwerken. Na de ontvangst 
met verse koffi e kregen zij 
een duidelijke en uitgebrei-
de rondleiding in de helde-
re, ruime bedrijfsruimte waar 
alle opdrachten geheel stof-
vrij verwerkt worden met de 
modernste en kostbare scan-
ners. Op alle vragen kregen 
zij een duidelijk, verhelde-
rend antwoord van het vaste 
team van professionals. Diep 
onder de indruk namen zij na 
afl oop afscheid van dit mo-
derne bedrijf met haar vak-
kundige medewerkers.
Loek Anderson: ,,Wat wij niet 
hebben begrepen is hoe het 
mogelijk is zo’n topproduct te 
leveren voor zo’n leuke prijs. 
Wij zijn al tien jaar gespecia-
liseerd in het digitaliseren en 
overzetten van al uw dierba-
re herinneringen. Foto Loek 

Anderson zet alles over op 
dvd, usb-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond-tot-
mondreclame is de klanten-
kring explosief gegroeid. De 
opdrachten komen uit de he-
le regio, van Heiloo tot Zwa-
nenburg.’’
Profi teer nu van de nieuwe 
actie bij Foto Loek Anderson, 
korting van 10 tot 15 % op het 
scannen van uw dia’s, smal-
fi lm en videotapes. Bij een 
grote opdracht voor het over-
zetten van uw dia’s krijgt u 
zelfs twintig procent korting. 
Aan elke opdracht wordt veel 
aandacht besteed. Slechte 
lassen van fi lms worden her-
steld, videobanden gereinigd 
en de kleuren verbeterd. Het 
zoekraken van uw dierbare 
beelden is uitgesloten. Alleen 
uw tevredenheid telt.
Foto Loek Anderson is al 
meer dan 56 jaar gevestigd 
aan Kennemerlaan 85-87 
in IJmuiden, telefoon 0255-
515962 of fotoloekander-
son2@outlook.com.

IJmuiden - De zomer is voor-
bij en de herfst met zijn grillige 
buien en windvlagen jaagt over 
het vlakke strand en de dui-
nen. Maar het immense pant-
serfort heeft de behaaglijke zo-
merwarmte als een accu opge-
slagen. In zijn lange onderaard-
se gangen en vele kamers en 
zalen is het zalig toeven. Na de 
vakantiedrukte zijn voor de gid-
sen de groepjes bezoekers wat 
overzichtelijker, is er gewoon 
meer gelegenheid tot het stel-
len van vragen en het vertel-
len van verhalen. Er is immers 
zo veel gebeurd in de ruim 128 
jaren sinds het fort op de noor-
doever van het Noordzeeka-
naal is gebouwd. Vier jaar oefe-
nen en wachten in 1914 op een 
oorlog die gelukkig niet kwam. 
In 1940 nam de Kriegsmarine 
het in bezit als magazijn en on-
derkomen. Nog weer later nam 
onze eigen Rijkswaterstaat 
grote stukken van het eiland af. 
Maar eindelijk in 1996 werd het 
door de Unesco gepromoveerd 
tot Werelderfgoed. De over-
tocht naar het Forteiland wordt 
verzorgd door het MS Konin-
gin Emma vanaf de Kop van 
de Haven. De vertrektijden zijn 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tourvaart naar keuze om 13.00, 
15.15 of 17.15 uur. Kaarten kun-
nen vooraf worden besteld via 
internet www.ijmuidenserond-
vaart.nl of telefonisch: 0255-
511676. Ook aan boord van de 
Koningin Emma kunnen kaar-
ten worden gekocht. 

Laatste publieks-
dag Forteiland 
van seizoen

IJmuiden - Op dinsdag 8 no-
vember is het volgende Alzhei-
mer Café in de Centrale Bibli-
otheek. Het onderwerp is ‘De-
mentie en het gezichtsvermo-
gen’. De vraag is vaak of ie-
mand met dementie slecht ziet 
of iets niet goed begrijpt. Wees 
bij uzelf of uw naaste alert op 
problemen met het zicht. Met 
een slecht gezichtsvermogen 
ziet iemand makkelijker din-
gen die er niet zijn. Problemen 
op dit gebied kunnen bij men-
sen met dementie bijdragen 
aan achterdocht, wanen, oor-
deelstoornissen en hallucina-
ties. Het onvermogen om visu-
ele signalen goed te interprete-
ren kan bijvoorbeeld het auto-
rijden bemoeilijken. Gespreks-
leider Mick Flieringa gaat over 
dit thema in gesprek met Huib 
Derksen, werkzaam bij Vi-
sio, een expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen. 
De ontvangst is vanaf 19.00 
uur. Het programma start om 
19.30 en eindigt rond 21.00 uur.

Alzheimer Café

Velsen - Zaterdag 22 oktober vond de landelijke premiè-
re plaats van de musical Maya de Bij. De voorstelling in de 
Stadsschouwburg Velsen was voor kinderen in de leeftijd van 
2 t/m 5 jaar. De schouwburg stelde gratis kaarten beschik-
baar voor de kinderen van de klanten van de Voedselbank 
Velsen. Een aantal kinderen en hun ouders hebben hiervan 
dankbaar gebruik gemaakt en zeer genoten.

Informatiebeurs over 
ontzorgen en uitvaart

Heemstede - Op initiatief 
van Loft Uitvaartbegeleiding 
wordt op zaterdag 19 no-
vember in de Oude Kerk en 
het ontmoetingscentrum De 
Pauwehof aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede een 
unieke en inspirerende infor-
matiebeurs over ontzorgen en 
uitvaart georganiseerd. Het 
thema van de beurs, die gra-
tis te bezoeken is van 11.00 
tot 16.00 uur, is drieledig:
1: Kwaliteit bij leven: het ge-
ven van informatie op het ge-
bied van (ont-) zorgen bij le-
ven en/of tijdens de laatste 
levensfase. 2: Bij overlijden: 
het geven van informatie over 
de diverse uitvaartmogelijk-
heden en 3: Nazorg: het ge-
ven van informatie op het ge-
bied van rouw, verlies en na-
latenschap.
Daarnaast zijn er twee inte-
ressante lezingen in de Pau-
wehof. Deze lezingen worden 
verzorgd door de NVVE (de 
Nederlandse Vereniging Voor 

Vrijwillig Levenseinde). Om 
11.30 uur:  Keuzes ten aan-
zien van het levenseinde en 
om 14.30 uur: Dementie en 
het zelfgekozen levenseinde.
Loft Uitvaartbegeleiding biedt 
bezoekers graag de mogelijk-
heid om informatie te verkrij-
gen en inspiratie op te doen 
op het gebied van (ont-)zorg, 
uitvaart en nazorg. Daarvoor 
is gekozen voor een sfeervol-
le ambiance en kan het ka-
rakter van de beurs omschre-
ven worden als open, infor-
meel, ontspannen en toegan-
kelijk voor iedereen.
Een bezoek aan de beurs 
wordt voor de bezoeker nog 
gevarieerder gemaakt door 
een live optreden van Heem-
steedse zangers en zange-
ressen en een memorabel 
optreden van het bekende 
trio Opera Familia. Meer we-
ten? Mail naar uitvaartbeurs-
heemstede@gmail.com of bel 
06–20380224. Zie ook www.
loftuitvaartbeurs.nl.

IJmuiden - Op de kop af 
140 jaar geleden, op 1 no-
vember 1876, werd het 
Noordzeekanaal offi ci-
eel in gebruik genomen. 
Daar ging 11 jaar van ge-
ploeter door duizenden 
kanaalgravers aan voor-
af.  In 1865 werd namelijk 
met de graafwerkzeemhe-
den begonnen en de attri-
buten die daarmee verbon-
den zijn werden vandaag in 
het Zee- en Havenmuseum 
feestelijk onthuld en ten-
toongesteld.
In de eerste plaats de 
kruiwagen en een spa-
de die bij de aanvang van 
de graafwerkzaamheden 
symbolisch zijn gebruikt. 
Maar ook de pennenveer 
(Arendsveer) met gou-
den pen in zilveren houder, 
waarmee Koning Willem III 
in 1876 de oorkonde bij de 
opening van het kanaal on-
dertekende.
Voorzitter Cor Ouden-
dijk bedankte in zijn wel-
komstwoord het Rijksmu-
seum, dat deze attributen 
in bruikleen heeft willen af-
staan. ,,Maar om dit alle-
maal voor elkaar te krijgen, 
daar zijn we toch wel een 
aantal maanden mee bezig 
geweest. Deze historische 
objecten stonden in een 
opslag van het Rijksmuse-
um in Lelystad, maar denk 
maar niet dat je die even 
op kunt halen. Het museum 

moet voldoen aan goede 
ruimtelijke omstandighe-
den zoals bijvoorbeeld de 
luchtvochtigheid. Dus dat 
moest als eerste worden 
gecontroleerd. En een auto 
met aanhanger sturen kun 
je ook wel vergeten; daar 
komt een gespecialiseerd 
verhuisbedrijf aan te pas.’’
Directeur-generaal van 
Rijkswaterstaat, de heer 
Dronkers, refereerde in zijn 
antwoord aan IJmuiden. 
,,Een unieke plaats, een 
uniek gebied en een uniek 
karakter. En na 11 jaar gra-
ven werd destijds niet al-
leen de opening van het 
Noordzeekanaal gevierd, 
maar deed tegelijkertijd de 
naam IJmuiden zijn offi ciële 
intrede. En was het graven 
van het Noordzeekanaal 
destijds een huzarenstuk-
je, ook nu is Rijkswater-
staat bezig met enkele bij-
zondere projecten. Bijvoor-
beeld de grootste zeesluis 
ter wereld die in IJmuiden 
de komende jaren zal wor-
den gerealiseerd en na-
tuurlijk de renovatiewerk-
zaamheden van de Velser-
tunnel. Kortom, bijzondere 
waterbouwkundige hoog-
standjes in en rond IJmui-
den.’’
Vanaf heden kunnen deze 
historische attributen wor-
den bewonderd in het Zee- 
en Havenmuseum. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.
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Route Velsertunnel Run 
ook door Velsen-Noord

IJmond - Witte wanden, 
strak asfalt, geen roetdeeltje 
aan het plafond. De Velser-
tunnel ligt er op zondag 27 
november prachtig bij voor 
de 6.000 deelnemers aan de 
Velsertunnel Run. Het hard-
loopevenement start in het 
Rabobank IJmond Stadion 
in Velsen-Zuid en eindigt in 
de Breestraat in Beverwijk. 
De deelnemers worden van-
af 11.00 uur in groepen van 
500 weggeschoten.

De 7,68 kilometer lange route, 
een verwijzing naar het over-
dekte gedeelte van de gere-
noveerde tunnel dat 768 me-
ter lang is, loopt via de Tolsdui-
nerlaan en de Bosweg (tussen 
Waterland en Beeckestijn) naar 
de Rijksweg en de westelijke 
verkeersbuis van de Velsertun-
nel. De snelweg is niet toegan-
kelijk voor publiek.
Na de Velsertunnel loopt de 
route langs de ingang van 
fi etscrossclub Wijkeroog naar 
Velsen-Noord. Daar staan de 
inwoners klaar voor een fees-
telijk onthaal met muziek. Van-
af de Ladderbeekstraat gaat 
het verder via het tunneltje on-
der de N197/Velsertraverse, 
de Wijkermolen, het stadskan-
toor van Beverwijk en de Hal-
ve Maan. Op de fi nishlocatie in 
de Breestraat zorgen de winke-
liers samen met de gemeente 
Beverwijk voor een groot feest 
dat de hele middag duurt.
De organisatie legt veel nadruk 
op de veiligheid van de deelne-
mers. Onderweg passeren de 
lopers acht EHBO-posten en 
drie PWN-waterpunten. ,,Het is 
een relatief korte afstand, maar 
wel een heel pittig parcours’’, 
aldus projectleider Renée Fa-

ber. ,,Daarom zorgen wij voor 
extra toezicht en verzorging.’’ 
Alle veiligheidssystemen in de 
Velsertunnel zijn op 27 novem-
ber operationeel en vooraf uit-
voerig getest.
Traffi c Support, BUKO en vrij-
willige verkeersregelaars zor-
gen voor de begeleiding van 
het verkeer en de tijdelijke ver-
keersmaatregelen. Bij het Ra-
bobank IJmond Stadion ko-
men kiss & ride-plekken voor 

mensen die lopers willen afzet-
ten. De kleding van de deelne-
mers wordt naar Beverwijk ge-
bracht en ligt na de run klaar in 
de Bloksteeg.
Kijk voor meer informatie op 
www.velsertunnelrun.nl of volg 
het evenement op Facebook en 
Twitter. De verkeersmaatrege-
len worden binnenkort op de 
website geplaatst. Bewoners 
langs het parcours worden ook 
per brief geïnformeerd.

Drijvende krachten 
achter Sinterklaasintocht
IJmuiden - Nu de intocht van 
sinterklaas met rasse schre-
den dichterbij komt, leek het 
ons een leuk idee om u een 
klein kijkje achter de scher-
men te geven bij de organisa-
tie daarvan.
 De stichting Sint Nicolaas Co-
mité IJmuiden bestaat uit een 
groep mensen die zich allen 
vrijwillig en belangeloos in-
zetten voor het mogelijk ma-
ken van de Sinterklaasintocht 
in IJmuiden. Dit doen zij naast 
hun full-, parttime baan of stu-
die. 
Dat het organiseren van een 
Sinterklaasintocht, met de 
grootte van die in IJmuiden, 
geen simpele zaak is, bewijst 
het feit dat de eerste vergade-
ring al in januari plaatsvindt. 
Dit nadat in december de in-
tocht van november geëvalu-
eerd is. Kortom de vrijwilligers 
hebben een jaar werk om deze 
intocht neer te kunnen zetten.
Direct worden de eerste lij-
nen uitgezet voor de intocht 
van het volgende jaar. Thema’s 
worden bedacht, veiligheids-

protocollen geschreven, ver-
gunningen aangevraagd, in-
tochtwagens geregeld, spon-
soren worden gezocht en ga 
zo maar door. In de maande-
lijkse vergadering van het co-
mité bewaakt het dagelijks be-
stuur de voorgang van de di-
verse projectgroepen. De be-
langrijkste projectgroep is 
misschien wel sponsoring. 
Naast de noodzaak van vrijwil-
ligers is er zonder sponsoren 
ook geen intocht. Het is ont-
zettend mooi dat ieder jaar ve-
le bedrijven uit de hele regio 
een bijdrage leveren om de in-
tocht te kunnen bekostigen. 
Verder zijn er de projectgroe-
pen pietenzaken, programma, 
veiligheid en logistiek. Ieder-
een werkt daarbinnen zijn ei-
gen lijst af en als het goed is 
valt dat allemaal op 12 novem-
ber in elkaar.
 U zult begrijpen dat het zon-
der de vrijwilligers van het Co-
mité en de gulle bedrijven de 
intocht niet mogelijk gemaakt 
zou kunnen worden. Chapeau 
voor hen!

IJmuiden - Op 28 oktober was 
het de laatste keer dat het uit-
deelpunt van de Voedselbank 
Velsen in de Laurentiuskerk 
gebruikt werd. Daarmee komt 
er een eind aan een traditie van 
ruim tien jaar waarin meer dan 
10.000 pakketten zijn uitgereikt 
aan Velsenaren die daar hun 
voordeel mee hebben kunnen 
doen op de momenten dat het 
hard nodig was. 10.000 pakket-
ten betekent gemiddeld 30.000 
monden die tijdens deze perio-
de gevoed werden.
Mede dankzij de inzet en be-

trokkenheid van de vrijwilli-
gers Ria Mutsaerts, leny Mer-
ten, Riet Lagenberg, Leen de 
Heer en Paul Lagenberg heeft 
de Voedselbank Velsen dit we-
ten te realiseren. Hun aandeel 
bestond uit de wekelijkse on-
dersteuning in de kerk. Om 
zich goed te oriënteren waren 
de vrijwilligers tien jaar geleden 
naar de voedselbank in Rotter-
dam geweest om te zien hoe 
het gehele proces verliep. Nu 
terugkijkend realiseren zij zich 
dat dit uitdeelpunt een enor-
me toegevoegde waarde is ge-

weest voor  burgers uit Velsen.
Met bloemen en een attentie 
zijn de vrijwilligers door de be-
stuursleden even in het zonne-
tje gezet. Met het sluiten van 
dit uitdeelpunt nemen ook de 
vrijwilligers van de kerk af-
scheid. Vanaf 4 november is 
het uitdeelpunt verplaatst naar 
De Abeel, het gebouw van de 
Stichting OIG-IHD. Gezien de 
gastvrijheid van deze organi-
satie mag verwacht worden 
dat de Voedselbank Velsen ge-
woon door kan gaan met een 
tweede uitdeelpunt. 
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Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 4 november om 20.00 
uur treedt het Pianotrio 258 
op in ‘t Mosterdzaadje. De 
drie buitengewoon suc-
cesvolle musici zijn Lestari 
Scholtes- piano, Eduardo Pa-
redes–viool en Leonard Bes-
seling-cello. Uitgevoerd wor-
den Mozart, Rachmaninoff 
en Turina Twee top fluitistes, 
Julie Moulin en Dasha Belti-
ukova bengen samen met de 
pianist Vital Stahievitch op 
zondag 6 november om 15.00 

uur een ode aan de dwars-
fluit. In hun programma Fluit-
festijn II worden solo, duo en 
trio composities uitgevoerd 
van W.F. Bach, Scarlatti (pi-
anosolo), Prokofiev, Böhm en 
Beltiukov (Credo). 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
Julia Kurdiukova)

Santpoortse Veiling 
voor muziektent

Santpoort-Noord - Op don-
derdagavond 15 decem-
ber wordt in Café Brasserie 
De Wildeman een bijzonde-
re goederenen dienstenvei-
ling gehouden. De opbrengst 
is bestemd voor een sfeer-
volle muziektent die op een 
nog nader te bepalen centra-
le plaats in Santpoort moet 
komen. De organisatie roept 
eenieder op een creatief pro-
duct of dienst beschikbaar te 
stellen.
De komst van de muziektent 
is een lang gekoesterde wens 
van de familie en vrienden 
van Aart Aarts die eind 2013 
onverwachts overleed. Aart 
heeft een grote bijdrage gele-
verd aan alles wat o2ok maar 
enigszins met het Dorps-
feest te maken heeft en stond 
ook altijd paraat voor andere 
Santpoortse activiteiten. Na 
zijn overlijden is door de fa-
milie en vrienden het initiatief 
genomen om het Aart Aarts 
Fonds op te richten. Doel van 
dit Fonds is een bijdrage le-
veren aan de kwaliteit van le-
ven, saamhorigheid en wel-
zijn in het dorp Santpoort. 
Tijdens de veiling kunnen er 
allerlei creatieve diensten en 
producten uit de regio wor-
den aangeboden. Dat kan va-
riëren van meel van de molen 
tot grotere prijzen die door 
de regionale ondernemers 
(eventueel tegen korting) be-
schikbaar worden gesteld tot 
toegangskaarten voor evene-
menten, uitjes of belevenis-
sen. 
Maar ook particulieren uit 
het dorp die het initiatief een 
warm hart toedragen, kunnen 
hun steentje bijdragen. Daar-

om roept de organisatie ie-
dereen die bijzondere spul-
len of diensten voor de vei-
ling heeft, deze aan te bie-
den. Denk dan aan schilde-
rijen of souvenirs die bijvoor-
beeld met Santpoort heb-
ben te maken en die nu er-
gens in of achter een kast lig-
gen, maar voor een verzame-
laar van grote waarde kunnen 
zijn. Ook denkt de organisa-
tie aan particulieren of pro-
fessionals die een huiswerk-
begeleiding, zang- of mu-
ziekles, massages, schoon-
heidsbehandelingen aanbie-
den. Maar ook aan mensen 
die aanbieden om een au-
to of huis van onder tot bo-
ven schoon te maken, of wat 
schilderklussen te doen. Of 
bezitters van oldtimers die 
hun auto beschikbaar stel-
len voor een rondrit of foto-
shoot. Of mensen die via hun 
werk een bijzondere rondlei-
ding of kijkje achter de scher-
men kunnen aanbieden, waar 
anderen normaal niet komen. 
Op deze manier wordt ieder-
een in staat gesteld op zijn of 
haar manier een bijdrage te 
leveren aan het goede doel.
Mensen die het initiatief een 
warm hart toedragen en zelf 
een leuke creatieve prijs of 
dienst voor de veiling willen 
aanbieden, kunnen contact 
opnemen met Alex Aarts, e-
mail: alexaarts10-01@hot-
mail.com of telefoonnum-
mer 06-38727367. Daarnaast 
kan iedereen die dat wil een 
vrijwillige bijdrage storten op 
NL18RABO0145800237 t.n.v. 
Harddraverij Vereniging Sant-
poort, onder vermelding van 
Aart Aarts Fonds.

Santpoort-Noord - Op 
woensdag 9 november start 
een programma van drie bij-
eenkomsten over kunste-
naars die beïnvloed zijn door 
de joodse mystiek, kabbala en 
chassidische verhalen. Inlei-
der is dr. Kick Bras, deskun-
dige op het terrein van mys-
tiek. Achtereenvolgens zal 
werk van Barnett Newman, 
Marc Rothko, Anselm Kie-
fer en Hendrik Werkman aan 
de orde komen. De kunstwer-
ken zullen op de avonden ook 
te zien zijn. De bijeenkomsten 
vinden plaats op de woens-
dagen 9 en 23 november en 
op maandag 12 december, 
ssteeds van 20.00 tot 22.00 
uur in de Dorpskerk te Sant-
poort. Zie ook www.facebook.
com/dorpskerkdichtbij.

Joodse mystiek

Santpoort-Zuid - Repair Ca-
fé Santpoort-Zuid is weer ge-
opend op zaterdagmiddag 12 
november van 13.30 tot 16.00 
uur. Naast reparaties van onder 
andere elektrische apparaten, 
mobiele telefoon, pc, klokken 
en horloges, kleding en siera-
den kunt u ook terecht voor re-
paratie of restauratie van boe-
ken waar u aan gehecht bent: 
bijvoorbeeld een fotoalbum dat 
uit elkaar valt of de rug van een 
oude bijbel die los zit. Er zijn 
vakbekwame vrijwilligers die u 
hier graag bij helpen en advi-
seren. Nu het weer snel don-
ker wordt is het ook belangrijk 
dat de fietsverlichting in orde 
is. Ook hiervoor kunt u naar het 
repair café. U bent van harte 
welkom, ook als u alleen voor 
de gezelligheid komt. Zie ook 
www.repaircafe.org.

Repair Café: 
ook voor 

boekreparaties

Nieuwe hoofdsponsor VSV

Velserbroek - VSV heeft een 
nieuwe hoofdsponsor. Kuyt 
Gerechtsdeurwaarder en In-
casso Lisse zal de komende 
drie jaar als hoofdsponsor aan 
de vereniging verbonden zijn, 
waarmee het tevens de shirt-
sponsoring van de zondag 1 
en 2 op zich zal nemen. 
Kees Kuyt is de eigenaar van 
Kuyt Gerechtsdeurwaarder 
en Incasso Lisse en is via zijn 
zoon Tim Kuyt, aanvoerder 
van zondag 1, in aanraking 
gekomen met VSV. Kees ver-

nam in de wandelgangen dat 
VSV op zoek was naar een 
hoofdsponsor en daar zag hij 
kansen voor zowel VSV als 
zijn bedrijf. Na snel schakelen 
is er een overeenkomst ge-
sloten voor de komende drie 
jaar. 
Kuyt Gerechtsdeurwaarder 
& Incasso Lisse is sinds 4 ja-
nuari 2016 gevestigd in Lis-
se. Met Kuyt als hoofdspon-
sor gaat VSV 1 weer de eerste 
klasse in en gaat het zich op-
maken voor een mooi seizoen.

Shaffy in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - On-
der de titel ‘Met ziel en za-
ligheid’ start een nieuwe se-
rie bijzondere bijeenkomsten 
op de zaterdagavond in de 
Santpoortse Dorpskerk. Dit is 
een initiatief van Dorpskerk 
Dichtbij, Baldur van Dongen 
en een aantal (jonge) musi-
ci en theatermakers uit Sant-
poort en omgeving. 
Op zaterdag 5 november om 
20.15 uur begint deze serie. 
Dan is er in deze tijd van Al-
lerzielen ook gelegenheid 
onze dierbare overledenen te 
gedenken. U kunt een kaars-

je voor hen opsteken. Een en 
ander wordt begeleid door vi-
olist Suzanne Groot.
Daarna zal men in een pro-
gramma van liedjes en tek-
sten in het bijzonder geden-
ken dat het op 3 december 
alweer 7 jaar geleden is dat 
Ramses Shaffy overleed. Fer-
die Kuiper en Jorick Jochims 
zorgen voor een muzika-
le ode aan zijn leven. Ze la-
ten aan de hand van liedjes 
en teksten zijn leven in vogel-
vlucht de revue passeren. 
Vrijwillige bijdrage aan de 
uitgang.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdagnacht werd 
vanaf de J.T. Cremerstraat in 
Santpoort-Noord een perso-
nenauto ontvreemd. De auto 
stond geparkeerd op de op-
rit naast een woning. Het ging 
om een zilvergrijze Jeep Re-
negade met in het kenteken 
de cijfer-lettercombinatie GK-
116-. De diefstal moet heb-
ben plaatsgevonden tussen 
donderdagavond 18.00 uur en 
vrijdagmorgen 06.45 uur.

Diefstal auto



Nieuw tenue JO12-1
Santpoort-Zuid - Zaterdag 
kreeg het team van Terrasvo-
gels JO12-1 (jeugd onder 12-
1) een nieuw tenue aangebo-
den door sponsor van Waal-
wijk van Doorn Makelaars-
Taxateurs. Reinout van Waal-
wijk van Doorn kreeg na-
mens het team een bos bloe-
men aangeboden voor de-
ze zeer op prijs gestelde ges-
te. Ook speelde Terrasvogels 

onder 12-1 zaterdag de eer-
ste wedstrijd in de 1e klasse, 
omdat de KNVB West 1 al na 
vijf wedstrijden in de 2e klasse 
gespeeld te hebben, Terrasvo-
gels onder 12-1 overhevelde 
naar de 1e klasse. In Aalsmeer 
werd tegen NFC JO12-1 na 
een geweldig gespeelde 1e 
helft en een 4-1 voorsprong 
uiteindelijk een verdiend ge-
lijkspel van 4-4 behaald.

Open dag 
talentgericht 

onderwijs 
De Westbroek
Velserbroek - Op woens-
dagochtend 23 novem-
ber stelt basisschool De 
Westbroek aan de Platbo-
dem 201 haar deuren wijd 
open. Oriënterende ouders 
met peuters en overige be-
langstellenden kunnen een 
kijkje nemen in de school 
waar Talentgericht Onder-
wijs wordt aangeboden. 
Wat is Talentgericht Onder-
wijs? Een individueel on-
derwijsaanbod, met een 
begeleidingsdichtheid van 
één teamlid op 15 kinde-
ren, gericht op het ontwik-
kelen van het talent van 
ieder kind. De leerlingen 
worden niet ingedeeld op 
leeftijd, maar op onderwijs-
behoefte. 
Kinderen die meer uitda-
ging zoeken, kunnen snel-
ler doorstromen. Leerlin-
gen die met bepaalde vak-
gebieden moeite hebben, 
kunnen extra tijd krijgen. 
Door de kleine begelei-
dingsgroepen is er meer 
individuele aanpak moge-
lijk.
Het effect is prachtig. Een 
groot van de kleuters leest. 
Niet omdat het moet, maar 
omdat deze kinderen aan-
geven interesse te hebben 
in lezen.  Leerlingen met 
dyslexie krijgen een in-
structie op eigen niveau. 
Hoe gaat dit in de praktijk? 
Voor het kind en de ou-
ders is het duidelijk wie de 
leerkracht is , deze is aan-
spreekpunt voor de ouders. 
De leerkracht ontvangt de 
kinderen en geeft de groep 
instructie. Bij een ander 
teamlid oefenen de kinde-
ren de leerstof in. Een rou-
latiesysteem ontstaat waar-
bij we gebruik maken van 
verschillende werkplekken 
die we ateliers noemen. In 
die ateliers kunnen de kin-
deren ook andere talenten 
ontwikkelen, zoals koken 
(in een professionele keu-
ken), tuinieren, gymmen, 
techniek, creativiteit (onder 
begeleiding van een pro-
fessional van het Kunsten-
centrum Velsen), vreem-
de talen (bijvoorbeeld En-
gels, Spaans, Frans),  pro-
grammeren, muziek en me-
ditatie.

Driehuis - Het eerste man-
nenteam van hockeyclub 
Strawberries is winnaar ge-
worden van de beladen der-
by tegen Haarlem. Op eigen 
veld werden de rivalen zon-
dagmiddag met 6-3 versla-
gen. Het publiek was de gro-
te winnaar van het enerve-
rende duel, dat alles in zich 
had van een typische derby.
Strawberries was het meest 
gretig vanaf het eerste fl uit-
signaal en won bijna alle du-
els. Het hoogtepunt van de 
dag vond al na vijf minu-
ten plaats. Bas van Haas-
ter schoot de bal vanuit een 
moeilijke positie snoeihard 
in de kruising en scoorde 
een wereldgoal. Ondanks de 
scherpte en het overwicht 
op het veld wist Strawberries 
de score niet uit te bouwen. 
Haarlem scoorde namelijk de 
eerste strafcorner en kwam  
op gelijke hoogte. De ploeg 
van coach Axel Wessels liet 
zich niet uit het veld slaan en 
bleef geconcentreerd spelen. 
De beloning voor dit goede 
spel kwam nog voor de rust 
via een tip-in van Daan van 
Poorten en een benutte straf-

corner van specialist Erik van 
den Berg.
Na een kwartier in de twee-
de helft brachten de Haar-
lemmers de spanning terug 
door opnieuw een strafcor-
ner te scoren. Beide ploe-
gen gingen vervolgens tot 
het uiterste op het veld en de 
scheidsrechters raakten de 
grip steeds meer kwijt. Kaar-
ten vlogen over en weer en 
verschillende opstootjes von-
den plaats.
Van Den Berg scoorde op-
nieuw een corner en leek het 
duel te beslissen. Toch scoor-
de Haarlem weer een aan-
sluitingstreffer, zo’n tien mi-
nuten voor tijd, 4-3. Enke-
le groene en gele kaarten la-
ter was Strawberries echter 
de winnaar van de burenru-
zie, want Jelle Groeneveld en 
Floris Welman scoorden ieder 
nog een keer.
Dankzij de verdiende over-
winning staat Strawberries 
nu op een gedeeld vierde 
plaats en kan het zich de ko-
mende week uit bij Athena in 
Amsterdam nog verder om-
hoog werken op de ranglijst. 
(Finn van Leeuwen)

Voices verklaart de 
winter voor geopend!
Velsen - In december 2015 
vond een zeer geslaagd op-
treden van Zanggroep Voices 
plaats in Café de Wildeman 
in Santpoort-Noord. Dit op-
treden stond in het teken van 
de Top 2000. De belangstelling 
was zo groot, dat een deel van 
het publiek niet meer in de zij-
zaal paste. Maar: nieuwe ron-
de, nieuwe kansen!
Dit jaar doet  Voices opnieuw 
Café de Wildeman aan, dit-
maal met het Voices Winterca-
fé.  In de sfeervolle zijzaal ver-
zorgt de zanggroep op zon-
dag 18 december vanaf 14.30 
uur een spetterend program-
ma met een groot aantal num-
mers vertolkt door het voltal-

lige koor, waarbij nadrukke-
lijk verzoek om bij een aantal 
nummers fl ink mee  te zingen. 
De zanggroep is niet compleet 
zonder de begeleiding van di-
rigent Chiel van Tok en pia-
nist Jasper Swank. Zij zullen 
deze keer ook op een ande-
re manier van zich laten horen 
met een gezamenlijk optreden 
op de piano. Het onvolprezen 
combo is er uiteraard en ook 
zij zullen zich verrassend pre-
senteren met instrumentale 
nummers. 
Tussendoor is er tijd voor een 
drankje en wordt uw kennis 
van de popmuziek getest! De 
entree is gratis: een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd.

Driehuis - Het eerste man- corner van specialist Erik van 

Strawberries H1 wint 
derby van Haarlem

Santpoort genomineerd 
voor Kortebaan van ‘t jaar
Santpoort-Noord - De 
Harddraverij Vereniging 
Santpoort en Omstreken is 
genomineerd voor de titel 
‘Kortebaan van het jaar’.
De vrienden van de websi-
te Kortebaandraverijen.nl en 
een jury bepalen welke or-
ganiserende vereniging of 
stichting op 13 december 
de wisseltrofee in ontvangst 
mag nemen. De stemmen 
van het publiek en de ju-
ry tellen allebei voor 50 pro-
cent.
Santpoort is voor de tweede 
keer genomineerd en staat 
te boek als één van de groot-
ste kortebanen. De publieke 
belangstelling is enorm en 
de totalisatoromzet hoog. De 
redactie van Kortebaandra-
verijen.nl tekent daarbij wel 
aan dat het behalen van een 
hoge omzet niet ten koste 

moet gaan van de publieks-
vriendelijkheid.
,,De beoogde starttijd van 
13.30 uur moet meer wor-
den nagestreefd en de pau-
zes moeten korter. Deson-
danks was het dit jaar top 
in Santpoort. Een vol veld, 
maar vooral een prachti-
ge koers! Het publiek leefde 
hartstochtelijk mee en bleef 
tot het laatst langs de baan 
aanwezig. En dat zegt wat 
wanneer de fi nale rond 19.15 
uur wordt verreden.”
Andere genomineerden zijn 
Purmerend, Stompwijk, ‘t 
Zand en Wognum. De prijs 
ging eerder naar Nootdorp 
(2008), Bemmel (2009), Lis-
se (2010 en 2011), Roden 
(2012), IJmuiden (2013), Me-
demblik (2014) en Stomp-
wijk (2015). (foto: Friso Hui-
zinga)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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FC Zeewijk wint Telstar 
Street League

Velsen - De Street League 
is een straatvoetbaltoernooi 
met een maatschappelijk 
tintje en aan het einde wint 
het team uit Zeewijk. Deze 
variatie op een bekende uit-
spraak van de Engelse oud-
international Gary Linneker 
(‘voetbal is elf tegen elf en 
uiteindelijk winnen de Duit-
sers’) is zeker van toepas-
sing, want afgelopen vrijdag 
won FC Zeewijk voor de vijf-
de keer op rij de Telstar Street 
League. Daarmee heeft dit 
team sinds de start van het 
toernooi alle edities gewon-
nen. Niet met dezelfde spe-
lers, want de Street League is 
een toernooi voor jongens en 
meisjes van 12 tot 16 jaar. De 
winnaars van vijf jaar geleden 
hebben inmiddels jonge op-
volgers gekregen. Blijkbaar is 
het Cruijff Court aan het Plei-
adenplantsoen in IJmuiden-
Zeewijk, waar de winnaars 
hun thuisbasis hebben, een 
zeer goede voedingsbodem 
voor voetbaltalent.
De eindronde van de Street 
League 2016, georganiseerd 
door Telstar Thuis in de Wijk 
samen met stichting Wel-
zijn, de gemeente Velsen en 
SportSupport,  werd vrijdag-
middag gespeeld in het in 
Rabobank IJmond stadion 

voorafgaande aan de wed-
strijd Telstar – Jong PSV. He-
laas deden er dit keer geen 
meisjesteams mee. 
De vier jongensteams die in 
de fi naleronde stonden, had-
den niet alleen goed gepres-
teerd in een van de voorron-
des in de diverse wijken. Zij 
leverden ook een puike wijk-
bijdrage. Zo organiseerden 
de jongens van FC Bulldozers 
een oud-Hollandse spelle-
tjesmiddag voor de bewoners 
van het Vissershuis in IJmui-
den, knapten The Legends 
het Velserbroekse sportveld-
je ’t Asfalt op en organiseer-
den FC Zeewijk en De Toi-
Tois een voetbaltoernooi voor 
de kleintjes. Laatstgenoemd 
team hielp bovendien de 
vrijwilligers in het wijkcen-
trum bij het verzorgen van de 
maaltijd voor ouderen.
Beste speler van het toernooi 
werd Yorick Souza, hij ontving 
de Ruud Geels Bokaal. De FC 
Bulldozers werden uitgeroe-
pen tot het meest sportie-
ve team. Zij bleven ondanks 
diverse nederlagen met een 
positieve insteek voetballen. 
En daar gaat het om bij de 
Telstar Street League: gezond 
en sportief bezig zijn en oog 
hebben voor de leefbaarheid 
in je wijk. (foto: Ron Pichel)Driehuis - Ideaal voetbalweer 

op Sportpark Driehuis. Soest 
was de tegenstander en dat 
zou geen probleem zijn. Niets 
bleek minder waar. In een zeer 
matige wedstrijd van beide 
kanten begon Velsen met een 
licht overwicht en zag de bal 
na een voorzet van Vincent Cu-
velier via het hoofd van Ange-
lo Beck net over gaan. Aan de 
andere kant stuitte Coban op 
Sander van der Lugt waarna 
Joël Panka voor langs schoot. 
Nee, Soest was echt niet geko-
men om zich in te graven. Vel-
sen had grote moeite de bal 
netjes bij een ploeggenoot te 

brengen en omdat ook Soest 
niet tot geweldige combina-
ties kwam golfde het spel op 
en neer al was het alleen maar 
door de vele fouten. Kansen 
waren er weinig: de keepers 
hadden een makkie de eerste 
helft. Bij gebrek aan goed voet-
bal moest men het vooral heb-
ben van hard werken en dat 
gebeurde dan ook. 
De meeste opwinding ontstond 
toen aanvoerder Hessel de 
Goey na een grove overtreding 
op Vincent Cuvelier met rood 
kon vertrekken. 
Na de rust werd het spel er niet 
beter op: veel gepraat en ge-

mopper op elkaar en ook tegen 
de leiding van scheidsrechter 
Post die overigens een goede 
wedstrijd fl oot.
De bezoekers toonden meer in-
zet, probeerden de nul te hou-
den en waar mogelijk aan te 
vallen. Zo ging een vrije trap van 
Majid vanaf rand strafschopge-
bied over de kruising en een 
combinatie tussen Coban en 
dezelfde Majid net voorlangs. 
Aan de andere kant dacht Vel-
sen een strafschop te krijgen 
toen Cuvelier werd vastgepakt 
binnen de zestien. De scheids 
was een andere mening toege-
daan. Kleine kansen waren er 
wel voor Velsen: Mischa Plug 
mikte de bal net naast en Erik 
Metgod zocht bij een vrije trap 
het doel iets te hoog. Vijf minu-
ten later was het Gido de Hiep 
die uit een vrije trap Velsen op 
achterstand zette met een ra-
ke kopbal: 0-1. In blessuretijd 
kopte  Patrick Castricum de bal 
nog rakelings langs het doel. 
Nee het was het niet vandaag 
voor Velsen. Enkele supporters 
die elkaar de avond tevoren al 
in de schouwburg hadden ge-
zien waren duidelijk: dit moet 
‘Effe Anders’. Volgende week 
wacht Nieuw Utrecht. 

Stormvogels haalt weer bakzeil
IJmuiden - In Hoorn heeft 
Stormvogels tegen De Blok-
kers bakzeil gehaald. Waren 
de eerste vier wedstrijden van 
de competitie (8 uit 4) vrij goed 
verlopen, de laatste vier duels 
(2 uit 4) waren een stuk min-
der voor het team van trainer 
Sjaak Lettinga.
Ook tegen De Blokkers was 
het eerste half uur van de eer-
ste helft niet van goede kwali-
teit. Binnen twee minuten keek 
Stormvogels tegen een ach-
terstand aan toen Elmar Ree-
kers de bal via een hoekschop 
bij de tweede paal onder con-
trole kreeg en in de korte hoek 
doelman Bas Veen het nakij-
ken gaf, 1-0. Door te veel non-
chalance kon Stormvogels het 
eerste half uur van het du-
el niet in haar spel komen en 
de IJmuidenaren mochten van 
geluk spreken dat hun doel-
man Bas Veen in een bla-
kende vorm verkeerde en De 
Blokkers, met hun uitblinker 
Leon Machielse, te veel kan-
sen om zeep hielpen. Met nog 
een kwartier op de klok her-
vond Stormvogels haar nor-
male vorm en aanval na aan-
val kreeg de Hoornse defensie 

te verwerken met in de negen-
de minuut van de tweede helft 
de gelijkmaker van de voet van 
Huseyin Yilmaz, 1-1. Stormvo-
gels bleef daarna de Hoornse 
VOC-veste onder druk zetten, 
maar zonder succes. Dat had 
De Blokkers wel, want door 
Davey Jansen nam het team 
van trainer Constantijn Schou-
ten twaalf minuten voor tijd 
voor de tweede keer een voor-
sprong, 2-1. Binnen acht mi-
nuten leek Stormvogels haar 
antwoord klaar te hebben. 
Binnen de beruchte lijnen zet-
te Elmar Reekers met een in de 
ogen van de scheidsrechter te 
zware schouderduw Bastiaan 
Scholten opzij en hij wees ver-
volgens gedecideerd naar de 
stip. Scholten wilde dit varken-
tje zelf wassen, maar probeer-
de de bal binnendoor in het 
doel te deponeren waardoor 
doelman Niels Pool met ge-
mak de bal kon pareren. Uit-
blinker Machielse bracht in de 
laatste minuut de eindstand 
op 3-1. Zondag 6 november 
komt KFC uit Koog aan de 
Zaan naar sportpark Zeewijk. 
In de uitwedstrijd tegen Alli-
ance’22 heeft Stormvogels-

zaterdag onnodig twee pun-
ten verspeeld. De hele wed-
strijd was Stormvogels de bo-
venliggende partij, maar door 
steeds hetzelfde spelpatroon 
(bal hoog voor waardoor de 
reserve-doelman de meeste 
ballen kon plukken) werd er in 
de eerste helft niet gescoord. 
Op slag van rust deed Allian-
ce’22 dat wel, 1-0. Het team 
van trainer Marco Anema ging 
in de tweede helft een hoger 
tempo hanteren en binnen 
tien minuten scoorde Raoul 
van den Berghe via de kluts 
de gelijkmaker,  1-1. Halver-
wege de tweede helft ontving 
Nick Strijland een voorzet van 
Ian Hille en met een keihar-
de kopbal bracht hij zijn ploeg 
aan de leiding, 1-2.  Daarna 
kreeg Stormvogels vele malen 
de kans haar voorsprong uit 
te breiden, maar moest in de 
slotfase toezien dat Alliance’22 
op gelijke hoogte kon komen, 
2-2. Omdat FC Velsenoord en 
DEM eveneens gelijk speel-
den, kwam er geen verande-
ring in de top 3. 
Zaterdag 5 november komt 
Geel Wit’20 naar sportpark 
Zeewijk.
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Staande ovatie voor 
jarige Klavierschippers

Velsen - Zaterdag 22 okto-
ber en zondag 23 oktober 
heeft accordeon vereniging 
de Klavierschippers in de LTS 
te IJmuiden haar jaarlijkse 
oktobershow gegeven.
Een show met nummers 
van de afgelopen jaren. Een 
moeilijke keuze, want er zijn 
veel mooie nummers in het 
repertoire. Het is een show 
geworden met veel populaire 
luister- en dansmuziek waar-
onder een tango en heerlijke 
meezing nummers. 
Na de tune en het openings-
woord van de voorzitter werd 
het nummer ‘Slavenkoor’ in-
gezet. Dat vingersnelheid er 
bij de Klavierschippers nog 
steeds in zit, lieten Carla Ver-
schoor en Joop Slotenmaker 
horen met het snelle nummer 
Tanzende Fingers.
Kort voor de pauze klonken 
er vanuit de hal klanken van 
Bagpipers. Verbazing alom bij 
het publiek. Freek Kramer en 
Paul Duindam van de How-
ling Rebels waren hiervoor 
verantwoordelijk. Na 2 solo 
nummers werd het prachtige 

nummer Amazing Grace in-
gezet, waarbij het orkest la-
ter inviel. Het was muisstil in 
de zaal.  
Na de pauze werd heel toe-
passelijk begonnen met de 
‘Oude Accordeon’.
Pascal de Vries, Lisa Smit 
en Larissa Hartman dansten 
op de nummers Blue Tango 
en Rocking Billy. Het zang-
duo Marlon Schoorl en Arjan 
Croonen vertolkte met veel 
humor het nummer van An-
nie M.G. Smit, ‘Op een Mooie 
Pinksterdag’ en ‘In een Rij-
tuigje’.
Er waren veel positieve gelui-
den vanuit de zaal te horen. 
Ondanks dat de Klavierschip-
pers niet meer in Driehuis re-
peteert zijn ze niet vergeten 
in IJmuiden en omstreken.
De naam van de show ‘Back 
in Time’ is eer aangedaan. 
Van deze show wordt een 
cd/dvd gemaakt. Liefhebbers 
kunnen deze bestellen door 
een mail te sturen naar be-
stuur@klavierschippers.nl. 
Zie ook www.klavierschip-
pers.nl.

Workshops  
iPad en pc

IJmuiden - In twee lessen 
leert u omgaan met uw iPad 
op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. De tota-
le kosten bedragen 15 euro. 
Wel uw eigen iPad meenemen. 
De workshop start zodra vol-
doende deelnemers zich aan-
gemeld hebben. Ook kunt u 
in Buurthuis De Brulboei leren 
omgaan met pc of laptop. Op 
donderdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur leert u in vijf les-
sen de beginselen van uw 
computer. Let op: Deze work-
shop is alleen bedoeld voor 
het werken met Windows 10! 
De totale kosten bedragen 25 
euro. U kunt desgewenst uw 
eigen laptop meenemen. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Actieve 
wijkbewoners 

gezocht
IJmuiden - De kinderen 
moeten sinds de zomerva-
kantie hun leuke woensdag-
middag missen. De geweldi-
ge vrijwilligster moest helaas 
stoppen. Daarom zijn zij op 
zoek naar een leuk, enthou-
siast tweetal dat graag iets 
voor kinderen organiseert 
en liefst ook ervaring heeft. 
Daarnaast worden er twee 
geschikte begeleiders voor 
een ochtend voor ouders met 
jonge kinderen in de ruimte 
van de peuterspeelzaal ge-
zocht. Opvoeders kunnen 
met elkaar van gedachten 
wisselen over de opvoeding 
terwijl de kinderen samen 
spelen. Lijkt het u leuk om 
moeders en kinderen te on-
dersteunen? Voor meer infor-
matie: Jos Bisschop via jos-
bisschop@welzijnvelsen.nl.

IJmuiden - Zondag 6 novem-
ber wordt in sporthal IJmui-
den-Oost een grote rom-
melmarkt met 80 kramen vol 
spullen georganiseerd. Op de 
kramen vindt men onder an-
dere boeken, cd’s, kleding en 
nog veel meer. De rommel-
markt is geopend van 09.00 
tot 15.00 uur. De toegang be-
draagt 2 euro per persoon, 
kinderen gratis. De sporthal 
vindt u op het Tiberiusplein 
6 (naast het politiebureau). In 
verband met de werkzaam-
heden op de Lange Nieuw-
straat kan men het bes-
te via de Cederstraat/Stads-
schouwburg rijden. Meer in-
formatie: 06-14161274

Rommelmarkt

IJmuiden - Op 1 november 
van dit jaar is het exact 140 
jaar geleden dat het Noord-
zeekanaal en de nieuwe slui-
zen werden geopend door 
Koning Willem III middels 
het tekenen van een oorkon-
de met een pennenveer. De-
ze pennenveer is, na lobby-
werk door de voorzitter van 
het Zee- en Havenmuseum, 
de heer Cor Oudendijk, door 
het Rijksmuseum Amsterdam 
aan het IJmuider Zee- en Ha-
ven museum in bruikleen ge-
geven. De pennenveer staat 
nu onder de oorkonde, een 
zogenaamd facsimile, die al 
te zien was in het museum.
Maar dat is niet alles, ook de 
houten kruiwagen en spade 
die in maart 1865 symbolisch 

zijn gebruikt bij de start van 
het graven van het Noord-
zeekanaal, zijn in bruikleen 
gegeven door het Rijksmuse-
um en nu te zien in de his-
torische zaal van het IJmui-
der museum. Met de pen-
nenveer, kruiwagen en spade 
voegt het museum een aantal 
bijzondere historische objec-
ten toe aan de collectie. Op 
1 november jl. zijn deze ob-
jecten officieel in het muse-
um onthuld door de heer 
mr. ing. J. H. Dronkers, di-
recteur- generaal van Rijks-
waterstaat. Vanaf woensdag 
2 november is iedereen van 
harte welkom om deze nieu-
we objecten te komen bekij-
ken. Zie ook www.zeehaven-
museum.nl.

Start renovatie 
De Noostraat-Noord
IJmuiden - Deze maand 
start in opdracht van Wo-
ningbedrijf Velsen de reno-
vatie van de portiekflats aan 
de De Noostraat 3-157 in 
IJmuiden. De portieken wor-
den aan de woningen toe-
gevoegd. Aan de achterkant 
komt een galerij en liften. 
Vorige week zijn de laatste 
(tijdelijke) bewoners vertrok-
ken. Nu gaan de bouwhek-
ken er om heen. KBK Bouw 
uit Volendam voert het werk 
uit. De eerste actie is het ver-
wijderen van asbest. In fe-
bruari 2017 starten de wer-
kelijke renovatiewerkzaam-
heden. De groenstrook ach-
ter de locatie wordt geschikt 

gemaakt voor de bouwketen 
en opslag van materialen. Bij 
de herinrichting komt er vol-
doende groen terug in de 
vorm van bomen, gras en an-
dere begroeiing. 
Na de renovatie heeft De 
Noostraat-Noord 81 appar-
tementen verdeeld over twee 
gebouwen die zo goed als 
nieuw zijn. 
De hele binnenkant wordt 
gestript, de portieken ver-
dwijnen en de zolderruim-
te wordt woonruimte. Er ont-
staan 4 2-kamerappartemen-
ten 52 3-kamerappartemen-
ten en 25 4 kamerapparte-
menten. Naar verwachting is 
de oplevering begin 2018. 

Noodfonds gaat op in 
Fonds Urgente Noden
Velsen - Het Noodfonds Vel-
sen is in 2013 opgericht en 
heeft in die tijd vele Velse-
naren geholpen die in acute 
en dringende financiële pro-
blemen waren beland. Met 
kleinschalige ondersteuning 
brengt het Noodfonds Velsen 
hulp waar bestaande voor-
zieningen deze mensen niet 
of nog niet kan helpen.
De geboden noodhulp is zeer 
divers van aard. In alle be-
handelde zaken betreft het 
mensen die leven op of on-
der het bestaansminimum. Te 
denken valt aan een bijdra-
ge voor een nieuwe ID-kaart 
zodat iemand kan sollicite-
ren, of een tweedehands fiets 
voor iemand die een baan 
aanvaardt buiten de plaats 
maar geen geld heeft om 
daar te komen. 
De noodhulp wordt altijd ge-
boden via een aanvraag van 
een plaatselijke hulporgani-
satie, zoals Socius en GGD/
Vangnet en Advies.

Het Noodfonds is een initia-
tief van inwoners van Velsen 
en werkt nu onder de hoede 
van Stichting Welzijn Velsen. 
Tijdens het proces naar ver-
zelfstandiging van het fonds 
werd duidelijk dat opgaan 
in een vergelijkbaar fonds in 
deze regio een betere ba-
sis biedt voor continuïteit van 
noodhulp aan inwoners van 
de gemeente Velsen.
Het aantal hulpvragen van-
uit Velsen is relatief klein en 
vrijwilligers voor bestuurs-
taken zijn niet eenvoudig te 
vinden. Voor de hulporgani-
saties binnen de gehele re-
gio, inclusief Velsen, is één 
loket en één stelsel van toe-
kenningscriteria ook duide-
lijker en doelmatiger. Fonds 
Urgente Noden Haarlem is 
daarbij geen onbekende voor 
de gemeente Velsen. Vragen 
voor noodhulp vóór het ont-
staan van Noodfonds Velsen 
werden ook toen behandeld 
door dit fonds.
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VACATURE TOP 5 Oktober

Receptie vrijwilliger voor 
Buurtcentrum de Spil   vac.nr: 1394
Ontvangen van bezoekers, beantwoorden, doorverbinden van 
de telefoon en licht administratieve werkzaamheden.

Vrijwilliger voor ‘t Wol café 
Kansen & Zo   vac.nr: 1390
Begeleiden van 12 dames bij haak en breiactiviteiten voor het 
goede doel. Gratis wol/katoen regelen via media.

Vrijwilligers voor gesproken krant 
van Wonen Plus   vac.nr: 1367
Mensen die krantenberichten in willen spreken. Lokaal 
nieuws uit de dag/weekbladen.

Conciërge basisschool de 
Pionier Velserbroek   vac.nr: 1357
Een conciërge die o.a. containers aan de weg zet, schoolplein 
schoon houdt, kleine klusjes doet.

Huismeester voor 
boerderij Zorgvrij   vac.nr: 1341
Deze educatieve boerderij zoekt een huismeester voor klein 
onderhoud, de inkoop, licht schoonmaakwerk.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m don-
derdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Gezondheidsbeurs Velsen
Op zondag 29 januari 2017 
organiseren wij van 10.30 tot 
13.30 uur De Gezondheids-
beurs Velsen.
Biedt u een product of dienst, 
een activiteit of een test aan? 
Wilt u direct in contact komen 
met 40+ers uit uw gemeen-
te, meer naamsbekendheid, 
mensen informeren,  produc-
ten demonstreren, adviseren, 
verkoop bevorderen, mensen 
begeleiden en een gezon-
de boodschap overbrengen? 
Wanneer u een goed en ge-
zond  beursaanbod voor be-
zoekers biedt nodigen we u 
uit om gratis deel te nemen 
aan deze beurs. Voor infor-
matie of aanmelding kunt 

u contact opnemen met Ni-
cole Sheridan, buurtsport-
coach volwassenen bij Stich-
ting Welzijn Velsen, telefoon: 
0255-510186 of mail  buurt-
sport@welzijnvelsen.nl

Gastvrouwen en 
gastheren gezocht

Het Terras – In Dorpshuis 
het Terras in Santpoort-
Noord zijn veel enthousi-
aste vrijwilligers actief als 
gastvrouw of gastheer. Er 
zijn nog een aantal dagde-
len niet bezet. Omdat het 
steeds drukker wordt zoe-
ken wij met spoed enke-
le nieuwe gastvrouwen en 
gastheren. 
We zoeken iemand voor de 
maandagmiddag, de don-
derdagmiddag, de dins-
dagavond (1 of 2 maal per 

maand) en nog iemand die 
af en toe wil invallen op een 
ochtend, middag of avond. 
De taken bestaan voor-
namelijk uit mensen ont-
vangen en (achter de bar) 
van koffi e, thee of ande-
re drankjes voorzien. Voor 
de avonden zoeken we ie-
mand die zelfstandig kan 
werken en het gebouw ook 
kan openen en sluiten. 
Meld u nu aan bij Het 
Terras op nummer 023-
3031228

WonenPlus - In Velsen kun-
nen, mits er voldoende vrij-
willigers zijn, jarigen van 80 
jaar en ouder, ieder jaar rond 
hun verjaardag, een bezoek-
je verwachten van een vrijwil-
liger van De Felicitatiedienst. 
De jarigen krijgen van te vo-
ren een berichtje wanneer 
het bezoek plaatsvindt. De 
bezoeker neemt een present-
je mee, maakt een praatje en 
signaleert waar nodig is. Na-
tuurlijk kan worden aange-
geven als er geen behoefte is 
aan een dergelijk bezoek. De 
Felicitatiedienst is onderdeel 
van Stichting Welzijn Velsen. 
In verschillende wijken zoe-
ken wij nog vrijwillige bezoe-
kers. Meer weten? Bel 0255-
518888.

Felicitatiedienst

De Brulboei - In Buurthuis 
de Brulboei leeft u woens-
dagavond 9 november mee 
met The lady in the Van, naar 
een waar gebeurd verhaal 
over een sociaal geïsoleerd 
oud vrouwtje, dat leeft in een 
verwaarloosd busje. Zij stond 
vijftien jaar geparkeerd op de 
oprit van schrijver en acteur 
Alan Bennett. De hoofdrol-
len zijn voor Maggie Smith, 
die velen van u kennen van 
Downtown Abbey, en Alex 
Jennings. De fi lm begint om 
20.00 uur en kaarten à 3,00 
euro zijn verkrijgbaar aan de 
zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei organiseert op zon-
dag 13 november de najaars-
markt. Op deze dag kunt 
u komen kijken naar leuke 
spulletjes om uw interieur te 
verfraaien. De BrulboeiRom-
melmarkt is daar een uit-
stekende gelegenheid voor. 
Ook voor tal van andere za-
ken kunt u terecht. Het aan-
bod is divers genoeg. Van 
9.30 tot 14.00 uur bent u wel-
kom in uw buurthuis om lek-
ker rond te struinen. De bar 
is geopend voor koffi e, thee 
en frisdrank. Entree is gratis.  
Wilt u zelf staan om spulletjes 
te verkopen, dan kunt u vanaf 
heden een tafel huren à 3,50 
euro. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Rommelmarkt
Brulboei

De Stek - Het ZondagMid-
dagPodium presenteert een 
muzikale middag met Mu-
sical Sound op zondagmid-
dag 13 november in Wijk-
centrum De Stek  in Velsen-
Noord.  Een repertoire van 
fi lmmuziek, popmuziek en 
vooral veel liedjes uit musi-
cals. De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Kaarten 
à 4,00 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij al-
le ZoMiPo-locaties en aan 
de zaal.

Musical Sound

De Dwarsligger - Elke don-
derdag is de ontmoetings-
ruimte vanaf 10.00 uur open 
voor alle wijkbewoners. Zoekt 
u gezelschap, zit u met een 
vraag of probleem, wilt u ac-
tief worden of meedoen met 
een club of activiteit? Vrijwil-
ligers zitten klaar om naar u 
te luisteren en u desgewenst 
verder te helpen. Natuur-
lijk ontbreekt een vers kopje 
koffi e hier niet. Kom gewoon 
eens kijken, wij zien u graag!
Meer weten? Bel 0255-
512725.

Kom Erbij

De Dwarsligger - Voor 
vrouwen vanaf 55 jaar staat 
docente Sandra elke week 
klaar in de grote zaal van 
De Dwarsligger. Sandra doet 
krachtoefeningen, grondoe-
feningen, dans, spelletjes en 
alles wat u op een leuke ma-
nier fi t houdt. Ze gebruikt 
daarbij muziek waar op u lek-
ker gaat bewegen. Er zijn el-
ke woensdag twee groepen 
dames actief. Bij de twee-
de groep is nog plaats voor 
nieuwe vrouwen. Deze groep 
is sport op woensdag van 
10.30 tot 11.30 uur. De kos-
ten bedragen 45 euro voor 40 
lessen. Voor aanmelding kunt 
u langskomen bij De Dwars-
ligger in IJmuiden. Meer we-
ten? Bel 0255-512725.

Fit voor 
vrouwen

De Dwarsligger - Zater-
dag 12 november wordt er 
bij Buurtcentrum de Dwars-
ligger in IJmuiden weer een 
rommelmarkt gehouden. U 
bent vanaf 9.00 uur van har-
te welkom. We eindigen om 
13.00 uur. Wilt u een tafel-
tje reserveren, dan verzoeken 
we u vanaf maandag 7 no-
vember te bellen met Gerda 
Broek, tel. 0255-522782 S.v.p. 
bellen na 9.30 uur.

Rommelmarkt 
Dwarsligger

Bridge
De Dwarsligger - Op vrij-
dagmiddag tussen 13.30 en 
16.00 uur is er bij Buurt-
centrum de Dwarsligger 
nog plek voor (beginnende) 
bridgers. De kosten zijn 4 
euro per maand. Heeft u in-
teresse, bel met het buurt-
centrum, tel: 0255-512725 
en vraag naar Hans Akker-
man. U mag natuurlijk ook 
langs komen en kijken of 
het wat voor u is.
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Doe mee aan Burgernet!
Stel dat uw vader, moeder, kind 
of buurkindje vermist wordt. Of 
stel dat er bij u ingebroken wordt 
en de inbreker ontkomt? De poli-
tie kan via Burgernet binnen een 
paar minuten honderden mensen 
in uw omgeving vragen mee uit 
te kijken. Dat kan heel eenvoudig 
vanuit huis, op straat of vanaf uw 
werkplek.

Burgernet is een telefonisch net-
werk van politie, gemeente en bur-
gers. Deelnemers aan Burgernet 
krijgen een bericht via hun (vaste of 

mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een 
misdrijf of een vermiste persoon. 
Ziet u iemand die aan het doorgege-
ven signalement voldoet? Dan belt 
u het gratis Burgernettelefoonnum-
mer, dat direct uitkomt in de meld-
kamer van de politie.

Samen werken we zo aan veiligheid!
Doe mee en meld u aan via www.bur-
gernet.nl. Heeft u geen internet, dan 
kunt u bellen naar Burgernet via het 
algemene nummer van de politie: 
0900-8844.

HELPT U HEM TE ONTMASKEREN?

Welke waarde heeft dat huis?
Een landelijke databank, waar de 
WOZ-waarde van alle woningen in 
Nederland op staat – dat is www.
WOZwaardeloket.nl. Steeds meer 
gemeenten sluiten daarop aan. 
Velsen doet dat binnenkort.

Per 1 oktober 2016 moeten gemeen-
ten de WOZ-waarde van hun wo-
ningen openbaar maken voor ieder-
een die dat wil zien op www.WO-
Zwaardeloket.nl. Alle Nederlandse 
gemeenten sluiten daar de komende 
periode op aan. Velsen doet dat bin-
nenkort. 
Op het WOZ waardeloket kunnen 
mensen nakijken of de WOZ-waarde 

van hun eigen huis klopt met de aan-
slag die zij daarvoor krijgen (peilda-
tum 1 januari 2015). En zij kunnen 
de WOZ-waarde zien van woningen 
in gemeenten die zijn aangesloten.  
Velsen is nog bezig met aansluiting. 
Technische problemen hebben tot 
enige vertraging geleid. Houd de be-
richtgeving in de gaten. Als de aan-
sluiting defi nitief is, volgt daar be-
richt over. Tot dan kunt u de WOZ-
waarde van woningen in Velsen 
zien op https://mijnwozwaarde.
nl/?gemeente=velsen.  
Vragen? Bel de gemeente Velsen via 
0255 567200. (foto: gemeente Vel-
sen)

Uitslag meting onderne-
mersfonds havengebied
Het scheelde niet veel, maar er 
is net te weinig draagvlak bij de 
ondernemers van het havenge-
bied om gezamenlijk te investe-
ren in de kwaliteit van hun omge-
ving, zo bleek uit de draagvlak-
meting. Wel was de opkomst (75 
%!) hoog. Een cijfer, dat de gro-
te betrokkenheid van onderne-
mers en de wens voor samenwer-
king in het havengebied aangeeft. 
Het gaat om het gebied rondom 
de IJmondhaven, Haringhaven tot 
aan de Vissershaven en de Krom-
houtstraat. 

61 % heeft zich uitgesproken voor 
een zogeheten Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ). Een twee derde 
meerderheid was vereist voor een 

ondernemersfonds voor activitei-
ten als camerabeveiliging, beweg-
wijzering en parkmanagement. Al-
le ondernemers in het gebied met 
panden van een WOZ-waarde van-
af €125.000 zouden moeten meebe-
talen aan de BIZ. De grootste schou-
ders dragen de zwaarste lasten. Een 
bijdrage variërend van €280 tot 
€1150 per jaar. 

De gemeente, die de meting heeft 
uitgevoerd betreurt dat er net te 
weinig ondernemers willen inves-
teren in plannen voor een schoon, 
heel en veilig havengebied. Wel ziet 
het gemeentebestuur het feit dat een 
meerderheid van ondernemers heeft 
gestemd vóór samenwerking in het 
gebied als een positief signaal.

Bike Guru genomineerd
The Bike Guru is genomineerd voor 
de IJmond Werkt! Award. De jury is 
onder de indruk van de IJmuidense 
tweewielerspecialist, omdat deze 
relatief kleine ondernemer toch 1/4 
van zijn personeelsbestand gewor-
ven heeft via IJmond Werkt!

Het gaat om werknemers, die bij de 
gemeente hebben aangeklopt voor 
inkomensondersteuning, omdat het 
ze niet lukt om zelfstandig een baan 
te vinden. Zij verrichten werkzaam-
heden om werkritme op te doen of te 
houden en werkervaring op te doen. 
The Bik Guru onderneemt met over-
tuiging, aldus de jury. Met dit bedrijf 
zijn ook Constaal Snijbedrijf en Flori-
cultura genomineerd. De Awardwin-

naar wordt gekozen tijdens IJmond 
Onderneemt op 15 november in A9 
Studio’s in Uitgeest Het is nu aan de 
aanwezigen van IJmond Onderneemt 
om aan de hand van getoonde be-
drijfsfi lms de uiteindelijke winnaar 
van de IJmond Werkt! Award te kie-
zen.

Tijdens een inspirerend en afwisse-
lend programma waarbij de IJmond 
centraal staat, wordt er naast de 
IJmond Werkt! Award ook de Onder-
nemingsprijs IJmond en de Duur-
zaamheid Award uitgereikt. Meer in-
formatie over de bijeenkomst vindt u 
op www.ijmondonderneemt.nl. Hier 
kunt u zich als werkgever ook aan-
melden.
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Begrotingsspecial
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een 
begroting, waarin staat wat er het ko-
mend jaar gaat gebeuren en hoe dat 
wordt bekostigd. In de editie van 10 no-
vember komt de ‘begrotingsspecial 2017’ 
in de Infopagina te staan, waarin we 
aandacht besteden aan een aantal on-
derwerpen uit het gemeentelijk beleid.

Sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken, nodigt u van harte uit 
voor het bijwonen van het twee-
de sportcongres op donderdag 17 
november 2016 in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Op deze avond willen wij u inspi-
reren met een boeiend verhaal 
van een bekende Nederlander uit 
de sport. Daarna kunt u kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van work-
shops om uw vereniging op weg 
te helpen naar een (nog) sterkere 
sportvereniging.

Programma
19.00 uur Inloop met ko�  e/thee
19.25 uur Welkom door avond-

voorzitter
19.30 uur  Openingswoord wet-

houder sport Annette 
Baerveldt

19.40 uur Inspiratiesessie door 
bekende Nederlander 
uit de sport

20.30 uur Buurtsportcoaches
20.35 uur Pitch van alle work-

shops 
20.50 uur Workshopronde 1
21.25 uur Pauze
21.40 uur Workshopronde 2
22.15 uur Netwerkborrel 
22.30 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden uiterlijk: Graag voor 10 
november via sportcongres@velsen.
nl. (maximaal 4 personen inschrij-
ven per vereniging). Aan dit sport-
congres zijn geen kosten verbonden.

Stremming Oostbroeker-
weg in Spaarnwoude
Sinds het najaar van 2014 is Ten-
neT TSO B.V. in de noordelij-
ke Randstad bezig met de aan-
leg van het eerste deel van de 
nieuwe 380 kV hoogspannings-
verbinding tussen Beverwijk en 
Bleiswijk. Hierbij worden delen 
van het bestaande 150 kV hoog-
spanningsnet vervangen. 

Stremming Oostbroekerweg 
Om de werkzaamheden zo veilig 
mogelijk te kunnen uitvoeren, is 
het noodzakelijk de Oostbroeker-
weg in Velsen-Zuid ter hoogte van 
mast 8 en 9 tijdelijk af te sluiten. 
Deze stremming vindt plaats van 
maandag 7 t/m vrijdag 11 november 
en van maandag 14 t/m vrijdag 18 
november. We proberen de hinder 
zoveel mogelijk te beperken door 

de weg alleen op werkdagen tussen 
07:00 uur en 17:15 uur af te sluiten. 
Buiten deze uren is de Oostbroe-
kerweg gewoon open voor verkeer. 

Omleiding 
Het verkeer zal gedurende deze 
periodes omgeleid worden via de 
N202. U wordt met borden geïn-
formeerd over de stremming en de 
omleidingsroutes zullen duidelijk 
worden aangegeven. Via de omlei-
dingsroutes is de bereikbaarheid 
van bedrijven en woningen in het 
gebied gegarandeerd. Zo kunnen 
bezoekers het Fletcher hotel, Boer-
derij Zorgvrij, Paintball Spaarn-
woude en het Pannenkoekenres-
taurant Onder de Platanen berei-
ken via aangegeven omleidingsrou-
te.

Werkzaamheden aan
kruising bij Westerveld
In de week van 7 tot en met 11 
november 2016 vinden er werk-
zaamheden plaats aan de kruising 
Driehuizerkerweg/Nicolaas Beet-
slaan. Er worden onder andere 
drempels aangelegd en het weg-
dek wordt opnieuw bestraat.

Gedurende deze werkzaamheden is 
het voor autoverkeer niet mogelijk 
om gebruik te maken van de kruising. 
Het verkeer wordt ter plaatse omge-
leid. Voetgangers en fi etsers (met de 
fi ets aan de hand) kunnen gebruik 
maken van de stoep. De werkzaam-

heden kunnen gepaard gaan met tril-
lingen of geluidsoverlast.

Op maandag 7 november is ook de 
kruising van de Duin en Kruidber-
gerweg met de busbaan geheel af-
gesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. Voetgangers en fi etsers kun-
nen hier wel oversteken. Voor vra-
gen en klachten over de werkzaam-
heden kunt u contact opnemen met 
de aannemer Heijmans. Heijmans is 
telefonisch bereikbaar via (073) 543 
53 53 of per e-mail hovvelsen@heij-
mans.nl.

Verkeershinder 
Santpoortse Dreef
Tot en met vrijdag 25 november 
2016 vinden er werkzaamheden 
plaats aan de nieuwe kruising van 
de busbaan HOV-Velsen met de 
Santpoortse Dreef.

Tijdens deze werkzaamheden is de 
Santpoortse Dreef deels gestremd. 
Autoverkeer wordt ter plaatse om-
geleid over de parallelweg. Het fi ets-
verkeer wordt omgeleid via het te-

genoverliggende fi etspad. De werk-
zaamheden kunnen trillingen en ge-
luidsoverlast met zich meebrengen.

Voor vragen en klachten over de 
werkzaamheden kunt u contact op-
nemen met de aannemer Heijmans. 
Heijmans is telefonisch bereikbaar 
via (073) 543 53 53 of per e-mail      
hovvelsen@heijmans.nl.
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Parcours Velsertunnel Run bekend
Witte wanden, strak asfalt, nog 
geen roetdeeltje aan het pla-
fond. 6000 deelnemers aan de 
Velsertunnel Run hebben de pri-
meur om door de vernieuwde 
tunnel te gaan. Het hardloop-
evenement op zondag 27 no-
vember start in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid 
en eindigt in de Breestraat in 
Beverwijk. Een bekende regio-
genoot zal vanaf 11.00 uur de 
start verzorgen. Dit gebeurt in 
groepen van 500.  

De 7,68 kilometer lange route, een 
verwijzing naar het overdekte ge-
deelte van de gerenoveerde tun-
nel dat 768 meter lang is, loopt via 
de Tolsduinerlaan en de Bosweg 
(tussen Waterland en Beeckestijn) 
naar de Rijksweg en de westelij-
ke verkeersbuis van de Velsertun-
nel. De snelweg is niet toegankelijk 
voor publiek.

Na de Velsertunnel loopt de route 
langs de ingang van fi etscrossclub 
Wijkeroog naar Velsen-Noord. 
Daar staan de inwoners klaar voor 
een feestelijk onthaal met muziek. 
Vanaf de Ladderbeekstraat gaat 
het verder via het tunneltje onder 
de N197/Velsertraverse, de Wij-
kermolen, het stadskantoor van 
Beverwijk en de Halve Maan. Op 
de fi nishlocatie in de Breestraat 
zorgen de winkeliers samen met de 
gemeente Beverwijk voor een groot 
feest dat de hele middag duurt.

Hoewel de tunnel nog niet o�  cieel 
in gebruik is genomen, hoeven de 
deelnemers niet te vrezen voor hun 
veiligheid. Alle veiligheidssyste-

men in de Velsertunnel zijn op 27 
november operationeel en uitvoe-
rig getest. Er zit geen one� enheid 
meer in het asfalt. De Velsertunnel 
ligt er eind november prachtig bij. 
Alles staat op z’n plek om van de 
run een memorabel feest te maken.

Onderweg passeren de lopers acht 
EHBO-posten en drie PWN-wa-
terpunten. ‘Het is een relatief kor-
te afstand, maar wel een heel pittig 
parcours’, aldus projectleider Re-
née Faber. ‘Daarom zorgen wij voor 
extra toezicht en verzorging.’

Tra�  c Support, BUKO en vrijwil-
lige verkeersregelaars zorgen voor 
de begeleiding van het verkeer en 
de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Bij het Rabobank IJmond Stadi-
on komen kiss & ride-plekken voor 
mensen die lopers willen afzet-
ten. De kleding van de deelnemers 
wordt naar Beverwijk gebracht en 
ligt na de run klaar in de Bloksteeg.

De Velsertunnel Run wordt in op-
dracht van de gemeente Velsen en 
de gemeente Beverwijk georgani-
seerd door SportConnection en 
SportSupport, die beide veel er-
varing hebben met grote (sportie-
ve) publieksevenementen. Rijks-
waterstaat faciliteert door de Vel-
sertunnel beschikbaar te stellen. 
De 6.000 toegangsbewijzen van de 
Velsertunnel Run waren binnen 22 
uur uitverkocht. De Zorgspecialist, 
IJmond Bereikbaar, BUKO/Tra�  c 
Support en Connexxion zijn part-
ners van het evenement.

Kijk voor meer informatie op www.
velsertunnelrun.nl of volg het eve-

nement op Facebook en Twit-
ter. De verkeersmaatregelen wor-
den binnenkort op de website ge-

plaatst. Bewoners langs het par-
cours worden ook per brief geïn-
formeerd. (foto: Velsertunnel Run)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
oktober 2016 tot en met 28 okto-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trawlerkade 98 en 100, uitoefenen 
niet-havengebonden bedrijfsactivi-
teiten (25/10/2016) 21462-2016;
Cepheusstraat 21, construc-
tieve doorbraak begane grond 
(27/10/2016) 21551-2016;
Zeeweg 262, plaatsen groendrager 
(27/10/2016) 21594-2016;
Scheldestraat 158-192, kappen 3 bo-
men (28/10/2016) 21796-2016;
Casembrootstraat 29, plaatsen dak-
opbouw (28/10/2016) 21679-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 134, vergroten eer-
ste verdieping (21/10/2016) 21179-
2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 19, 
kamergewijs verhuren woning (tij-
delijk)(19/10/2016) 21016-2016;
Fresiastraat 8, wijzigen voorge-
vel en gebruik (schoonheidssalon)
(19/10/2016) 20997-2016;
Terrasweg 49, het vergroten van de 
1e verdieping (16/10/2016) 20792-
2016;
Roos en Beeklaan 44, plaatsen 
dakkapel voorgevel (31/10/2016)  
21846-2016;
Irissenstraat 6, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(25/10/2016) 21395-
2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 50, plaat-
sen erker, luifel en dakkapel 
(27/10/2016) 21616-2016.

Velsen-Noord
Velserkade ong., realisatie expedi-
tieruimte (28/10/2016) 21682-2016.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 122, legaliseren di-
verse bouwwerken, gebouwen en 
gebruik van gronden (25/10/2016) 
21408-2016. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Aanvraag openstellingsvergun-
ning

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, het openstellen 
van de Velsertunnel (21/10/2016) 

21444-2016.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden 
woonzorgcomplex met 10 eenheden 
(01/11/2016) 17998-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooiberg 
met afdak en realiseren paddock en 
paardenwedstrijdbak (19/10/2016) 
16871-2016;
Willem de Zwijgerlaan 43, oprichten 
woning (28/10/2016) 17825-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor:

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
78 woningen (31/10/2016) 13885-
2016.

Driehuis
De Genestetlaan 12, constructie-
ve doorbraak (28/10/2016) 19769-
2016.

Santpoort-Zuid
Santpoortse Dreef 1, realiseren 
brouwerij, proefl okaal en kantoor-
ruimte (31/10/2016) 17757-2016;
Willem de Zwijgerlaan 5, kappen 3 
bomen (27/10/2016) 18475-2016;
Harddraverslaan 54, constructieve 
wijziging (26/10/2016) 20620-2016.

Santpoort-Noord
Cotélaan 21, realiseren dakopbouw 
(26/10/2016) 17153-2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 16, kappen boom 

(27/10/2016) 19154-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
11 december 2016, winkelgalerij Ha-
gelingerweg, Broekbergenplein en 
Hoofdstraat te Santpoort-Noord, 
kerstmarkt (26/10/2016) 19540-
2016;
Kerstsamenzang Plein 1945 op 17 
december 2016 van 19:00 uur t/m 
19:30 uur (26/10/2016) 19339-2016;
Nieuwjaarsduik, 1 januari 2017 
12:00-13:30 uur, strand IJmuiden 
(27/10/2016) 17944-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
20, 21, 31 oktober en 1 novem-
ber 2016, in en om Burgemees-
ter Rambonnetlaan te IJmuiden 
(26/10/2016) 19982-2016.

Raadsvergadering 3 november 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.00 uur 
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Begroting 2017 gemeente Velsen
3 Belastingverordeningen 2017 gemeente Velsen 

4 Sluiting 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 
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Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 24 okto-
ber 2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het project 
‘Binnenhaven’.

Het projectgebied wordt omsloten 
door de Zeeweg, Appelboomstraat, 
Appelboompad en Velserduinweg. 
De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het project-
gebied: kadastraal bekend gemeente 
IJmuiden, sectie M, nummer 7808 
(ged.), en 7380 (ged.), 9994 en 9993. 
De overeenkomst is gesloten met 
Synchroon BV, kantoorhoudend te 
Zilverstraat 39, 2718 RP, te Zoeter-
meer, en heeft betrekking op de rea-
lisatie van woningen en bijbehoren-
de parkeerplaatsen en de aanleg en 
inrichting van het gehele (toekom-

stig) openbaar gebied waaronder 
nog te realiseren openbare parkeer-
plaatsen. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt van-
af vrijdag 4 november 2016 tot en 
met vrijdag 16 december 2016 tij-
dens kantooruren ter inzage bij de 
balie van het stadhuis (Dudokplein 1 
te IJmuiden). 

De openingstijden van het stad-
huis zijn van 08:00 uur tot 17.00 uur 
maandag tot en met vrijdag en don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur.

Nota bene: Tegen de gesloten 
overeenkomst staat geen be-
zwaar of beroep open.

Kadernota grondprijzen 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in haar vergadering van 27 oktober 2016 heeft besloten:

- de kadernota grondprijzen 2016 vast te stellen;
- de kadernota grondprijzen 2016 in werking te laten treden daags na publi-

catie; 
- per gelijke datum de kadernota grondprijzen 2014 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 4 november 2016

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet ie-
dereen, die één of meerdere hon-
den houdt, hondenbelasting beta-
len. De houder van één of meer-
dere honden is wettelijk verplicht 
daarvan zelf aangifte te doen. Om 
tot een goede uitvoering van de 
hondenbelasting te komen is het 
noodzakelijk dat met regelmaat 
een hondencontrole wordt ge-
houden.

De gemeente heeft aan fi rma Legi-
tiem B.V. te Velp opdracht gegeven 
om binnenkort de hondencontrole 
namens de gemeente te houden. Aan 
de hand van de belastingadministra-
tie van de gemeente zal een aantal 

hondencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren. 

De hondencontroleur kan dus bij u 
aanbellen en u enkele vragen stel-
len over het al dan niet hebben van 
een hond. Als u niet thuis bent, zal 
de hondencontroleur ter plaatse een 
beoordeling maken over het wel of 
niet aanwezig zijn van één of meer 
honden. Als de hondencontroleur 
vermoed dat u een hond houdt, dan 
zal de hondencontroleur bij u een in-
formatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achterlaten. Van-
zelfsprekend kunnen de hondencon-
troleurs zich legitimeren door het 
tonen van een legitimatiebewijs. 

Volgens de Verordening Hondenbe-
lasting 2016 bedraagt het tarief  voor 
de eerste hond € 84,51  voor de twee-
de hond € 107,03 en voor iedere hond 
boven het aantal van twee € 120,22, 
het kenneltarief bedraagt € 592,38.
 
Het kan zijn dat u sinds kort een 
hond heeft en u nog niet in de gele-
genheid bent geweest daarvan aan-
gifte te doen. De gemeente adviseert 
u niet te lang te wachten met het 
doen van aangifte. Wanneer u geen 
aangifte doet, en de hondencontro-
leur treft wel een hond aan, dan ris-
keert u een ambtshalve aanslag hon-
denbelasting verhoogd met een wet-

telijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbe-
lasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afde-

ling Belastingen en Invordering 
van de gemeente, telefoon 0255-
567322;

b. a� alen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden;

c. downloaden van de gemeentelijke 
website, www.velsen.nl./ digitaal 
loket./producten en diensten/ 

     hondenbelasting/ aanvragen/ aan-
giftebiljet downloaden.

Erfgoedverordening Velsen 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van 
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in haar verga-
dering van 27 oktober 2016 heeft besloten:

- de Erfgoedverordening Velsen 2016 vast te stellen;
- de Erfgoedverordening Velsen in werking te laten treden de dag na be-

kendmaking
- per gelijke datum de Monumentenverordening Velsen 2010 in te trekken;  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 4 november 2016

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Lekstraat 19, 1972 WG  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen besluit:

- door middel van het plaatsen van 
de borden met code C2 en C3 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990 het deel van de Prins Hen-
drikstraat ten westen van de Vis-
seringstraat voor de duur van de 
werkzaamheden in te stellen als 
een eenrichtingsweg (in westelijke 

richting);
- door middel van het plaatsen van 

de borden met code C2 en C3 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990 het deel van de Frogerstraat 
ten westen van de Visseringstraat 
voor de duur van de werkzaamhe-
den in te stellen als een eenrich-
tingsweg (in oostelijke richting).

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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VZOS bestaat 125 jaar
Santpoort-Noord - De oud-
ste vereniging van Velsen, 
handboogschietvereniging 
Vooruitgang Zij Ons Streven, 
bestaat 125 jaar. Het jubile-
umjaar wordt op zondag 6 
november door sportwethou-
der Baerveldt geopend, die 
speciaal daarvoor een clinic 
boogschieten heeft gevolgd. 
Ook zal buurvereniging So-
li acte de presence geven bij 
de opening.
Ondanks de hoge leeftijd is 
de vereniging nog springle-
vend.  Door de toenemen-
de populariteit van het boog-
schieten is er inmiddels een 
wachtlijst voor belangstellen-
den die aan een startercur-
sus willen beginnen. ‘VZOS, 

dat zijn wij’ is de slogan die 
de vereniging dit jaar zal voe-
ren. De festiviteiten worden 
over het gehele jubileumjaar 
uitgespreid. Er worden bij-
zondere wedstrijden georga-
niseerd, onder andere Darts 
& Shoot en Blacklightschie-
ten.
VZOS heeft een enthousi-
ast en actief ledenbestand 
van ongeveer 125 schutters. 
Handboogschieten is een 
sport die van jong tot oud 
beoefend kan worden. De 
vereniging heeft leden van 
12 tot 82 jaar, die regelma-
tig een pijltje komen schieten 
al dan niet in wedstrijdver-
band. Belangstelling? Loop 
eens binnen op één van de 

schietavonden(woensdag en 
vrijdag) of op zondagoch-
tend. Zie ook www.hbsvzos.
nl.

VZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaarVZOS bestaat 125 jaar

Veel dressuurtalent
bij Hippisch Centrum

Velsen-Zuid – Zondag 30 
oktober hield Hippisch Cen-
trum Velsen aan de Driehui-
zerkerkweg 13 onder het ge-
not van een heerlijk herfst-
zonnetje een dressuurwed-
strijd FNRS-proeven. Deze 
landelijk erkende dressuur-
proeven opgesteld door de 
FNRS (Federatie van Neder-
landse Ruitersportcentra) zijn 
geschikt voor beginnende tot 
en met gevorderde ruiters. 
36 ruiters hadden zich inge-
schreven. Het was een dag 
met veel talent. ‘s Middags 
werd in de sfeervolle foy-
er de prijsuitreiking bekend 
gemaakt. In de rubriek se-
nioren werd tweede Ingrid 
Mooij met het paard Luk-
as met 215 punten. Een eer-
ste prijs en het oranje rozet 
gingen naar Kim Terra met 
het paard Caramba met 218 
punten. Daarna volgde de 
rubriek lease/pension. Ma-
delon van de Leden met het 
leuke paard Cocktail behaal-
den een mooie eerste prijs 
met 227 punten. Amber Stoel 
en Beaujolais mochten de 
tweede prijs in ontvangst ne-

men met 225 punten. En een 
fraaie derde plaats was er 
voor Jennifer Kwant met het 
Friese paard Tabe met 222 
punten.
Daarna ging de jeugdrubriek 
F5 tot en met F7 van start. 
Sylvie Webbe met de po-
ny UK werd eerste. Rosalie 
Spruitenburg behaalde een 
mooie tweede plaats op stijl 
en Beau Oudshoorn met Diz-
zy werd derde met 214 pun-
ten. 
Tot slot de rubriek F8 tot en 
met F20. Danielle de Beurs 
met de grappige pony Leo 
mocht de eerste prijs in ont-
vangst nemen met 223 pun-
ten. Kirsten Broek en Penot-
ti werden fraai tweede met 
221 punten op stijl en Esmee 
Hamers en Caramba bereik-
ten de derde plaats met 221 
punten. 
Zondag 6 november houdt 
Hippisch Centrum Velsen een 
cursus ponyverzorging deel 
drie en ‘s middags zijn er voor 
de kinderen in de leeftijd van 
5 tot 7 jaar kleuterlessen. Zie 
ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.
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